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1. fejezet - Bevezetés 

Talán sohasem volt még az emberiség történelmében olyan kor, melyben ilyen hihetetlen sebességgel változtak 

volna meg alapvetőnek és örökidejűnek vélt elvek, elméletek, módszerek, és szinte az emberiség egészének 

intellektuális, kulturális és tudományos felfogása. Vitathatatlan, hogy néhány nagy súlyú egyéb körülmény 

mellett ennek egyik jelentős oka az információnak az előző koroktól alapvetően eltérő felfogása, és az ennek 

nyomán megjelenő fejlett információs technológiák. Néhány éve még elképzelhetetlennek tűnő mélységben és 

mennyiségben árad az információ, és a lehetőség ára e nyílt rendszerekbe történő belépésre, illetve információk 

tranzakciójára minden eddiginél olcsóbb. Sőt, az információ definíciója tudományos szempontból korábban 

talán szürreálisnak vélt képzetekben: az univerzumok szerkezetében és evolúciójában, a relativisztikus 

mechanika, a kvantummechanika, a kozmológia elméletei között tűnik fel egyre meggyőzőbb erővel. 

Az információk megjelenítésének, visszakeresésének, rendezésének, feldolgozásának alapvető eszköze ma már 

mindenhol valamilyen digitális, analóg, biológiai, vagy kvantummechanikai elven működő célszámítógép. A 

digitális kommersz számítógépek szoftver- és hardver-tömegtermelése miatt ezekkel a viszonylag egyszerűbb 

hardverekkel is ma már igen magas szinten lehetséges a csatlakozás. Nem része e bevezetőnek annak elemzése, 

hogy az információk ilyen áradása milyen társadalmi, közgazdasági, stb. következménnyel járhat, de az 

nyilvánvalóan látszik, hogy e technológiák figyelmen kívül hagyásából származó veszteség egyéni és nemzeti 

szempontból is helyrehozhatatlan károkkal jár. 

Különös, önmagát erősítő kihívás ez, hiszen az egyre nagyobb mennyiségű és egyre összetettebb információ 

egyre hatékonyabb terjesztési és feldolgozási technológiát eredményez, melyek a primer információ 

minőségének és mennyiségének növelésével csatolódnak vissza. A kérdés, mely az emberiséget az információ 

felfedezésének és feldolgozásának ma végtelennek tűnő útján elindította, magunkból ered. Létezik-e az emberi 

gondolkodásnak olyan absztrakt sémája, mely minden emberre jellemző? Amikor egy ókori gondolkodó 

eltűnődött egy természeti jelenségen, vajon azonos gondolkodási „algoritmust” használt-e öntudatlanul is, mint 

ma egy egyetemi tanár Budapesten? 

Vegyünk fel egy ilyen vázlatos algoritmust: 

1. Tegyük fel, hogy az első lépés valamilyen jelenség megfigyelése (pl. egy tárgy mozgása). 

2. A második lépésben a megfigyelt jelenség elemeit elnevezzük, és egy saját jelképrendszerrel azonosítjuk 

(tömeg, magasság, szélesség, hosszúság, út, idő, stb.). 

3. A harmadik lépésben megpróbáljuk az általunk létrehozott jelképrendszer elemei között felismerni a lényegi 

összefüggést (v= s/t stb.). 

4. A negyedik lépésben az általunk felismert összefüggést összevetjük a valósággal, és ellenőrizzük a lényegi 

összefüggés, és így elméletünk helyességét. 

5. Az ötödik lépésben értékeljük az ellenőrzés eredményét. Két megállapítást tehetünk. Vagy az általunk 

felismert lényegi összefüggés egybevág az ellenőrzéssel, és ekkor azt mondjuk, hogy az összefüggés 

hitelesen írja le a jelenséget; vagy belátjuk, hogy az 1., 2., 3. pontokban jelölt feladatok valamelyikét hibásan 

végeztük el. Ebben az esetben vissza kell térnünk a hibásan teljesített ponthoz (iteráció), és a folyamatot 

onnan meg kell ismételnünk mindaddig, amíg az ellenőrzés nem igazol bennünket. 

Ha a fenti algoritmust használjuk, valójában egy programot hajtunk végre, melyben a számítógép szerepét mi 

magunk játsszuk már több tízezer éve. Így talán az sem meglepő, ha azt állítjuk, hogy az emberiség a 

számítógépek alkalmazásával tulajdonképpen saját absztrakt gondolkodását tehermentesíti, illetve automatizálja, 

sőt bizonyos előnyök érdekében kifejezetten hatékonyabbá teszi. Persze mielőtt az a veszélyes látszat keltődne, 

hogy magát az emberi gondolkodást cseréljük le a számítógépekre, vegyük sorra azokat a nyilvánvaló 

előnyöket, amelyek indokolják a számítógépek használatát. 

Tömören ezek: gyorsaság, pontosság, programozhatóság. 

A számítógépek az emberi agy elektrokémiai átalakuláson alapuló feladatmegoldási sebességénél a tisztán 

sorrendi feladatok esetében több nagyságrenddel gyorsabbak. A számítógép azokat a feladatokat, melyeket 

képes megoldani, az ember teljesítményénél szinte kifejezhetetlen mértékben pontosabban oldja meg, 

tetszőleges számban és körülmények között. 
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A harmadik és számunkra legjelentősebb előny, hogy a számítógépek programozhatók. Ez azt jelenti, hogy 

bizonyos jól meghatározott „bemeneti nyelv” alkalmazásával leírhatunk egy környezetet, majd ezt 

felruházhatjuk tulajdonságokkal, illetve elhelyezhetünk benne olyan objektumokat, melyeket szintén mi magunk 

írunk le. A végén pedig kérdéseket tehetünk fel a működő modellnek. Persze a válaszok annyira lesznek 

hitelesek, mint amennyire pontos volt az elemek és a környezet leírása. Ebben a vonatkozásban éppúgy ki 

vagyunk szolgáltatva a valóságnak, mint ókori elődeink, vagyis az ellenőrzést nem takaríthatjuk meg mi sem, 

bár jóval hatékonyabbá tehetjük. 

Összefoglalva mondhatjuk: mára teljesen nyilvánvaló, hogy a tudomány minden területén, azok specifikus 

problémáinak megoldására, adatainak tárolására, visszakeresésére, feldolgozására és/vagy vizualizálására 

jelentős informatikai támogatásra van szükség. Az informatika az elmúlt évtizedekben észrevétlenül belopódzott 

minden természettudomány felségterületére, és ott, mint alkalmazott tudomány nélkülözhetetlenné vált. 

Kézenfekvő, bár ma még szinte sehol a világon fel nem ismert látens szükségszerűség, hogy az 

informatika problémamegoldó, elemző ága eszközének, a programozásnak (szoftvertechnológiának) a 

természettudományos szakterület szakembereinek képzésében is meg kell jelennie. Képzeljük el, hogy egy 

atomfizikus, egy vegyipari vagy gépészmérnök, egy matematikus, vagy egy erősáramú villamosmérnök nem 

szorul rá specifikus szakterületi problémáinak megoldása során arra, hogy egy programozót kérjen fel a feladat 

informatikai támogatására (akinek ráadásul a felkészítésére jelentős időt kell áldoznia), hanem saját maga 

„leprogramozza” a modellt, felteszi a kérdéseit, és megtalálja a megoldást. Ez csak úgy teljesülhet, ha a 

szoftvertechnológia szervesen beépül az általános természettudományos műveltségbe. Ehhez azonban az 

szükséges, hogy legyen egy olyan egységes és megbízható szoftvertechnológiai alapműveltség minden 

természettudományos szakág számára, mely lehetővé teszi a hallgatók specifikus továbbképzését. 

Óriási utazásra hívjuk hát azokat, akik szeretnének a jövő szédítő sebességű információtechnológiai 

fejlődésében egyenrangúan részt venni, annak egyik legdinamikusabban fejlődő ágán, a programfejlesztés és a 

problémamegoldás területén. Azok, akik e tananyag elsajátításával kezdik ismerkedésüket a 

szoftvertechnológiával, hitünk szerint megérhetik, hogy a „problémamegoldás” önálló tudomány lesz. Bár ma 

még nem tudjuk, mit is jelent ez majd akkor, de egész biztosan szoros kapcsolatban lesz a számítógépekkel és a 

programozással, nagy előnyt kínálva azoknak, akiknek biztos alapjai vannak e területen. 

1. Szoftvertechnológia oktatás új modellben. 

(rövid összefoglalás az Országgyűlés Informatikai Bizottsága előtt 2009. március 11.-én tartott előadás 

anyagáról) 

http://einclusion.hu/2009-05-23/jegyzokonyv-e-befogadasugyi-eseti-bizottsag-marcius-11-i-uleserol/ 

Általános és világméretű jelenség, hogy a képzett informatikai szakemberek száma jóval kevesebb, mint amit 

az ipar, illetve a munkaerő piac igényel (-40%). Gyakori kifogás továbbá, hogy felsőfokú intézményeket 

elhagyók szakmai felkészültsége messze alatta marad az alkalmazók elvárásaitól. Magyarországra ez a jelenség 

különösen fájdalmas és jellemző. Az ipar visszajelzései a pályakezdők felkészültségéről lehangolóak, és nem 

azért, mert az egyetemek szakmai felkészültsége nem megfelelő, hanem azért, mert a hallgatók szinte minden 

előképzettség nélkül kezdik meg tanulmányaikat. 

Kiindulásként felvetem, hogy ennek oka (az egész világon) az informatikaoktatás évtizedek óta torzult 

szerkezete, melynek magyarázata a szoftvertechnológia középfokának teljes hiánya. Ez azt jelenti, hogy míg a 

matematika, kémia, fizika, biológia, vagyis a természettudományok mindegyikének szilárd középfokú tartalma 

van, addig a szoftvertechnológia (a korszerű problémamegoldás módszertana) olyan tudomány, amely csak 

felsőfokon létezik. Ennek következménye, hogy azt az elképesztő mennyiségű hozzáértést, amit ez a szakma 

felhalmozott az elmúlt harminchét évben, az egyetemi évek első két évében kell a hallgatóknak megtanulni a 

„nulláról indulva”. Ez pedig szinte lehetetlen! 

Az ipar elvárja legalább az alábbiakat: 

Az operációs rendszer kezelését. A rendszer API-ik professzionális használatát, 

Egy objektumorientált programozási nyelv mély és alapos ismeretét, 

A fejlesztői rendszer hatékony használatát, 

http://einclusion.hu/2009-05-23/jegyzokonyv-e-befogadasugyi-eseti-bizottsag-marcius-11-i-uleserol/
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Az alapvető algoritmusok részletes ismeretét, 

Az általános tervezési minták gyakorlott alkalmazását, 

Valamilyen relációs adatbázis-kezelő menedzselésének gyakorlatát, 

Az adatbázis kezelő bemenő sql nyelvi változatának szakszerű ismeretét, 

Az alapvető hálózati technológiák ismeretét. 

A web-es közzététel technológiáit, 

Az intranet-es és internetes biztonság, jogosultság és kóderedet kezelést, 

A produktivitást növelő eszközök használatát és tervezését. 

A rendszertervezési és megvalósítási ismeretek gyakorlott használatát, 

A korszerű csoportos fejlesztési metodikákat, 

A hatékony tesztelési technológiák ismeretét. 

Még felsorolni is sok! Mindezekkel a hallgatóknak nagyjából két év alatt kell megismerkedniük az egyetemi 

évek amúgy is jellemző túlterheltségében. Nincs idő arra, hogy a megtanult alapok olyan biztonsággal 

rögzüljenek, hogy arra jó minőségben specialistaképzést lehessen építeni. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy ez a gyakorlat az egész világon jellemző, vagyis sehol sem oktatnak 

középfokon széles körben tömegesen szoftvertechnológiát. 

Megoldásként javaslom, hogy kijelölve az alapvető fogalmak körét hozzuk létre (talán a világon először) a 

szoftvertechnológia középfokát! Készüljön egy kifejezetten középfokú szintű oktatási anyag a középiskolás korú 

diákok számára példatárakkal. Készüljön egy másik oktatási anyag didaktikai segédletekkel a középiskolai 

informatikai tanárok számára, melynek szerkezete a diákokéval azonos. 

A diákok tömeges képzése előtt virtuális tantermi képzéssel (MS OCS 2007, Adobe Connect Pro, vagy a nyílt 

forrás kódú pld. DimDim stb.) készítsük fel az oktatókat országszerte és a határon túl az egységes tananyag 

oktatására (kb. 300 fő). Ezt követően elsőként oktassunk korszerű szoftvertechnológiát Magyarországon a 

középiskolák természettudományos fakultációin másodiktól három éven át hetenként 4 órában. Az oktatás 

középfokát valóban középfokon oktatva többszörösére növelhető a képzési idő, ami biztosítja a szilárd alapokat 

és radikálisan megváltoztathatja az informatika szerepét a felsőoktatásban. 

Várható előnyök: A középfokon oktatott korszerű szoftvertechnológiát a hallgatók a legfogékonyabb korban 

tanulják meg, és ezért egész életükben magától értetődő természetességgel fogják használni. A felsőfokú 

képzésre érkező magalapozott középfokú tudással rendelkező hallgatókkal a specialista képzés színvonala 

jelentősen emelhető. Lehetőség nyílik a felsőfokú intézmény számára, hogy olyan innovációk megvalósításába 

vonja be az évenként megújuló középfokú szakmai kapacitást, melynek közvetlen gazdasági előnyei lehetnek. A 

korszerű és közös alapú szoftvertechnológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek a különböző 

természettudományos pályákon önállóan lesznek képesek szakterületük problémáinak megoldására vagy a 

megoldás támogatására. 

Módszertani törekvések: Kifejezetten gyakorlat-orientáltan, a tervezés során alapvetőnek ítélt technológiai 

alapfogalmak köré építve, az egyes fogalmakat azonnal szemléletesen begyakoroltatva. Mindenképpen 

assembly-alapozással.Hasznos lenne még, ha készülne egy nyílt forráskódú, egységes, produktivitást növelő 

eszközkészlet, mely a fenti képzések tananyagként, a hallgatók által az oktatási idő alatt elkészítve, gyarapítaná 

szakmai hatékonyságukat. 

1.1. A középfokú szofvertechnológia és a világ. 

Érdekes fejlemény, hogy a világ vezető infomatikai tényezőinek képviselői hat évvel a fenti koncepció 

magyarországi megszületése után közös videó üzeneteben, és egy, azóta folyamatosan fejlődő közösségi 

kezdeményezésben, szinte szó szerint hirdetik a fenti elveket, persze elsősorban az amerikai előnyök érdekében. 
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Ebben a kezdeményezésben olyan személyek vallják a fenti középfokú bevezetési elveket, mint Bill Gates vagy 

Mark Zuckerberg… http://code.org/ 

 

A jelentős személyi támogatás és a donációk hatására a közeljövőben az amerikai oktatásban megjelenik a 

középfokú szoftvertechnika oktatása … 

http://code.org/
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Ennek a tananyagnak alapvető célja, hogy a magyarországi tanárképzés szerves részévé tegye a középfokú 

szoftvertechnológiai hozzáértést és így a diákok képzését. 

A tananyag elsajátításához nem tételezünk fel informatikai alapismereteket, csak azt az általánosnak nevezhető 

számítógép-kezelési tudást, amit ma jószerivel a „Facebook-generáció” tud. Fő célunk az alapok megszerzése, 

és az a magabiztosság, amely lehetővé teszi, hogy a hallgatók tudásukat bármilyen specialistaképzés irányában 

hatékonyan továbbfejleszthessék. Reményeink szerint az egységes szoftvertechnológia-alapok radikálisan 

emelhetik a felnőttképzés hatékonyságát, megspórolva az eltérő tematikájú helyi alapozásokat, és lehetővé téve 

a magas színvonalú szakterületi specialistaképzést. 

Ehhez kívánjuk a felfedezés örömét, kitartást és sok sikert. 

Budapest 

2012.05.26. 

A szerzők 
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2. fejezet - Alapfogalmak 

E tananyag készítésének idején már több számítógép-működési modell létezik, ezért szögezzük le rögtön az 

elején, hogy mi e tananyag keretein belül a digitális elvű, elektronikus, mikroprocesszoros központi egységű, 

Neumann-elvű számítógépek körében maradunk. Mielőtt a fenti definíció elrettentene bárkit is a folytatástól, 

megnyugtatjuk a kedves hallgatót, hogy az előbbi definícióval még részletesen foglakozunk, és nem veszítünk 

semmit, ha az előző mondat értelmezése helyett elegánsan továbblépünk a tananyagban, és tisztázzuk az 

alapfogalmak körét és jelentésüket. 

1. Adat vagy információ? 

Szokás az informatikai tárgyú képzések alapfogalmait az olyan száraz definíciók, mint az adat és az információ, 

vagy a kód és a számrendszer ismertetésével kezdeni, és sajnos ezt mi sem kerülhetjük el. Mégis először 

használjunk egy egyszerű modellt, melynek célja, hogy általa az utána következő fogalmak riasztó idegenségét 

feloldjuk. Ha felidézzük magunkban például valamelyik televízió híradó műsorát, megállapíthatjuk, hogy a 

híradó után olyan kérdésekre is választ tudtunk adni, amire azt megelőzően nem voltunk képesek. Sőt, felidézve 

a látott képeket, mi magunk is színesen elmesélhetjük a híradó tartalmát olyanoknak, akik még nem látták, és ezt 

követően ők szintén birtokában lesznek bizonyos kérdésekre adható válaszoknak. Vagyis egy forrásból 

értesülve, ismereteink készlete határozottan megváltozik, pontosabban e készlet határozottan bővül. 

Mit is jelent az, hogy az ismereteink készlete bővül? Már a híradó előtt is rendelkeztünk azzal a képességgel, 

hogy bizonyos kérdésekre pontos választ tudtunk volna adni, például tudtuk a lakáscímünket, a nevünket stb. 

Ugyanakkor tegyük fel, hogy nem tudtuk a heti lottószámokat, mert még nem húzták ki őket, vagy mert még 

nem érdeklődtünk felőle. Vagyis a híradóból szereztünk tudomást arról az öt számról, amit kihúztak, és arra 

kérdésre, hogy mi az öt szám, nem tudtunk volna választ adni a híradó megtekintése előtt. Az, hogy az 

ismereteink készlete bővül, azt jelenti, hogy a híradóból, mint forrásból bővítettük ismereteinket, és mostantól a 

lakcímünk mellett pontosan meg tudnánk mondani a heti kihúzott lottószámokat is. 

1.1. Áramlás a forrás és a vevő között 

Persze kérdés, hogy odafigyeltünk-e? Ha nem lottóztunk a héten, akkor a heti lottószámok nem nagyon 

érdekelhettek bennünket, lehet, hogy mégsem tudnánk pontosan megmondani mind az ötöt, de arra biztosan 

emlékeznénk, hogy hallottuk őket. Vagyis valami áramlik/áramolhategy forrásbólfelénk, mi vesszük azt a 

valamit, és valamilyen sikerességgel tároljuk.Majd azt mondjuk, hogy ezt a valamit – szintén valamilyen 

sikerességgel – fel is tudjuk idézni. Mivel ugyanakkor más, régebben, más forrásból szerzett valamiket is 

tárolunk, ezért a felidézés tulajdonképpen visszakeresést jelent a birtokunkban lévő sok valami közül. Vagyis 

amikor felidézünk valamit, az azt jelenti, hogy azt a bizonyos valamit visszakeressük. Ha az előző mondatok 

félkövéren szedett szavait egymás mellé illesztjük, véletlenül a következő mondat keletkezik: 

Valami áramlik/áramolhat felénk egy forrásból, mi vesszük azt és tároljuk, majd azt a bizonyos valamit 

visszakeressük. 

A fenti egyszerű mondatról kis egyszerűsítéssel és méltányos jóindulattal azt mondhatjuk, hogy minden 

lényeges fogalmat tartalmaz, amit az információról kezdetben tudnunk kell. 

Vegyük hát sorra ezeket: A valami a mondatban kettős jelentésű fogalom attól függően, hogy képesek vagyunk-

e megérteni a jelentését. A valami lehet adat vagy információ. Tételezzük fel, hogy egy kínai híradót nézünk, 

ahol a kedves bemondó szemmel láthatóan mindent elkövet, hogy átadja nekünk azt a bizonyos valamit. Sikerül 

is neki, mert amit mond, azt jól halljuk, sőt, ha jó a memóriánk, még el is tárolhatjuk. (Ne próbálják ki!) 

Ugyanakkor mégsem tudjuk, hogy mit mondott, mert sajnos nagyon gyatrán beszélünk kínaiul. Vagyis ez a 

bizonyos valami csak adat, de nem információ. Ugyanakkor a képeket, amelyeket látunk, már nem 

nevezhetjük adatnak, mert azt szinte teljes mértékben értelmezni tudjuk. Vagyis történik valami a valamivel, 

mielőtt elhagyja a forrást és átáramlik a vevőhöz. 

1.2. Kódolás és dekódolás 

Azt a folyamatot, amelyben a valamit útrakészre gyártjuk, kódolásnak nevezzük. Ilyen kódolás a beszéd is, 

például a kínai, és ilyen kódolás a képek sorozata is. A különbség csak az, hogy a vevő, akikjelen esetben mi 
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vagyunk, az egyik módon kódolt valamit csak adatként képes értelmezni (beszéd), míg a másik máshogy 

kódolt valamitinformációként (képek). Azt a folyamatot pedig, amikor a vevő értelmezi a valamit, a kódolás 

fordítottjának, dekódolásnak nevezzük. Láttuk, hogy ez a folyamat lehet sikeres és lehet sikertelen is. Előbbi 

esetben információ lett az áramlott valamiből a forrás és a vevő között, a másik esetben csak adat. Az 

emberiség történelmében számtalan érdekes példa akad a kezdetben értelmezhetetlen jelsorozatok (adat) későbbi 

dekódolására, és így információvá válására (pl. az egyiptomi hieroglifák megfejtése a rosette-i kő alapján). 

1.3. Csatorna és zaj 

Abban a reményben, hogy tisztult a kép az információt kísérő alapvető fogalmaink körül, közelítsük a példa 

(híradó) modelljét egy kicsit jobban a valósághoz, és tegyük fel, hogy a híradót nem közvetlenül a tv-készülék 

elől nézzük, hanem kicsit távolabbról egy zajos környezetben. Ha a hangerő eléggé magas, akkor így is halljuk a 

bemondó által mondottakat, de emellett halljuk az udvaron és az utcán zajló események hangjait is. Vagyis a tv-

készülék mellett zavartalanul érzékelhető valamihez egyéb más forrásból származó valamik adódnak, és 

nekünk, a vevőnek ezt az egész összekeveredett zavaros valamit kell venni. 

Azt a közeget, amelyen keresztül az áramlás megvalósul, csatornának nevezzük. Sajnos a valóságban szinte 

soha sincs olyan kedvező eset, hogy egy adat vagy információ zavar nélkül jutna el a Vevőhöz. Úgy is 

mondhatjuk, hogy nincs zajmentes csatorna. Érdekes, szinte metafizikai vetülete a zavar vagy zaj 

természetének, hogy szintén egy határozott forrásból származó adat beáramlása az adott csatornába, de 

dekódolása mégis elmarad, mert érdeklődésünket nem kelti fel. (1. ábra) 

Gondoljunk azonban például egy beszélgetés hangfelvételére, melynek elemzésekor éppen az a cél, hogy nem a 

beszélgetés hanganyagát, hanem az eredetileg zajként rögzített jeleket szűrjük ki és dekódoljuk, például azért, 

hogy meghatározzuk, hol készült a felvétel (egy induló repülőgép, egy pályaudvar hangja stb.). Vagyis elég 

szubjektív lehet, hogy a teljes valamiből a vétel után mit tekintünk dekódolandó információnak. 

Híradó modellünk egy következő, valósághoz közelítő finomhangolása lehet az, ha például a bemondó által 

mondottakat egy, a háttérben megjelenő jeltolmács is közvetíti. Ekkor a hangalapú kódolással közvetített valami 

kiegészül egy újabb csatornával, amivel a valami tartalmi vonatkozásban megkettőződik, hiszen a jeltolmács 

ugyanazt jeleli, amit a bemondó mond. 

2-1. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Noise/ 

 

1.4. Redundancia 

Azt, amikor a valami több példányban kel útra több csatornán, redundanciának nevezzük, és ez néha nem 

hasznos, mert feleslegesen növeli az üzenet méretét, lekötve ezzel a csatorna kapacitását. Máskor pedig milyen 

jó, hiszen az eredeti információtartalom torzulása/sérülése esetén a másik csatornán történő vétellel és 

dekódolással javítható/kinyerhető az eredeti tartalom. 
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1.5. Az információ értéke és mértéke 

Már csak egy érdekes vonatkozását kell modellünknek értékelnünk, ez pedig az információ értéke és mértéke. 

Ha a híradó bemondója, tegyük fel, éppen egy csütörtöki napon azt a drámai bejelentést teszi, hogy holnap 

péntek lesz, nem vitathatjuk az ismert forrásból származó adat kódolása, áramlása és dekódolása után, hogy 

információt kaptunk. Csakhogy ezzel az információval a közlés előtt is rendelkeztünk már, és ha átszaladunk a 

szomszédhoz és neki is elmondjuk, hogy holnap péntek lesz, számára sem tudunk ezzel ájult meglepetést okozni 

(legfeljebb a személyes megítélésünk vonatkozásában), vagyis úgy tűnik, ez az információ értéktelen, úgy is 

mondhatjuk, hogy információtartalma nulla. Ha viszont valaki azt mondja nekünk, hogy a következő héten 

egészen biztosan kihúzzák az 57-es számot a lottón, nagyon gazdagnak érezzük magunkat, és nem is csak a 

várható nyeremény esélyeinek növekedése miatt. 

Mi a különbség a péntek és az 57-es szám között? Az információ jelentésének váratlansága! Vagyis egy 

információ annyira értékes, amennyire váratlan, és ilyen értelemben már érthető, hogy mindennapi életünket 

milyen hihetetlen szorosan, mondhatni ellenmondást nem tűrő módon hatja át az értékes információk vételének-

adásának (tranzakciójának) kényszere. Tulajdonképpen az információ által élünk, sőt az élet elképzelhetetlen 

nélküle. De ne gondoljuk, hogy ez csak mostanában van így, egyre többen vannak, akik úgy gondolják, hogy az 

információ/adat az idők kezdete óta a természetnek olyan sajátja, mint az anyag és az energia. Gondoljunk 

például a közelmúltban megfejtett DNS információtartalmának feldolgozására, melyre a sejtek képesek. A 

sejtek a DNS-ből kinyert információ alapján állítják elő a szerves molekulákat, a fehérjéket, melyekből minden 

élőlény felépül, és ez az azonosan kódolt, de eltérő tartalmú információ eredményezi az élőlények hihetetlenül 

sokféle változatát. Ez alapján mondhatjuk, hogy már legalább négy milliárd éve a földi természetben az 

információ az élet alapja, vagyis egyáltalán nem egy mesterséges emberi konstrukcióról van szó, mint például a 

számok esetében. (Nagy viták forrása volt régebben.) 

2. Jelsorozatok rendezettsége 

A kódolásra és a dekódolásra is szánjunk néhány szót. Az adat abban a formájában, hogy „Péntek”, illetve 

abban a formájában, hogy „57”, kódolt állapodban van. Most úgy tűnhet, hogy pontos értelmezésük előtt nem 

tornyosul semmilyen akadály. De vajon a péntek tényleg a hét egy napját jelöli és nem egy kedves 

bennszülöttet, az 57 pedig valóban egy lottószám? Hányféle kódolási értelmezést adhatunk jelek egy 

halmazának, és egyáltalán hányféle módon közelíthetünk egy jelsorozat vizsgálatához? Tovább halmozva a 

megválaszolandó kérdéseket, tűnődjünk el azon, hogy a kedvenc újságunk cikkeiben lévő információhoz nem 

tudnánk hozzájutni, ha a benne levő betűket összekeverve nyomtatták volna ki. Érezzük meg, hogy egy-egy 

kódhalmaz rendezettsége szoros kapcsolatban van az általa közvetített információ mennyiségével. Vagyis egy 

rendezetlen halmaz kevesebb információt tartalmaz, mint egy rendezett. De mik is lehetnek a vizsgálati irányok, 

és mit is jelent az, ha valami rendezett? 

Íme, a válaszok: 

Ha vizsgálni szeretnénk egy rendezett jelsorozatot, például a „péntek” jelsorozatot, akkor azt három irányban 

tehetjük meg: 

2.1. Szintaktikai vizsgálat 

Vegyük a jelsorozat elemeit egyenként: „P”, „É”, „N”, „T”, „E”, „K”, vagyis a jelsorozat elemeit, mint 

feldolgozandó vagy továbbítandó jeleket vizsgáljuk, azok összetett jelentésétől függetlenül. Ez a megközelítés 

az ún. szintaktikai vizsgálat. Vagyis a péntek jelsorozatot a szerint vizsgáljuk, vajon fel vagyunk-e készülve 

minden elemi jel értelmezésére, feldolgozására vagy továbbítására, itt vagy a csatorna másik végén. Például 

tegyük fel, hogy a „P”, „#”, „N”, „T”, „E”, „K” jelsorozatban a „#” jelre korábban nem alkottunk olyan 

kódelemet, melyet a kódoló és a dekódoló is ismer. 

Ebben az esetben a szintaktikai vizsgálat egy egyszerű összehasonlítással a lehetséges kódolási jelekre nézve, 

azonnal jelezi, hogy ún. szintaktikai hiba van. Amikor már a programozás sűrűjében leszünk, látjuk majd, hogy 

ezt a vizsgálatot például a programkódolás nyelvi ellenőrzésében a fejlesztői rendszer nagyon készségesen 

helyettünk elvégzi, és a hibát azonnal jelzi is. Egyébként ez a típusú hiba a programozásban a leggyakoribb, 

például a sorvégi pontosvessző vagy egy zárójel elhagyása, kulcsszó elgépelése stb. 

2.2. Szemantikai vizsgálat 
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Egy másik vizsgálati irány az ún. szemantikai vizsgálat, mely az egyes szavak, mondatok jelentésének 

aspektusát vizsgálja, és eredeti értelmében (nyelvtudományi szempontból) a grammatika része. Számunkra 

azonban elegendő jelenleg azt tudni, hogy az előbbi példát használva a „Péntek” szó jelentését vizsgáljuk, ami 

azt jelenti, hogy ez a szó azt az értelmezési halmazt jelöli, mellyel ez a szintaktikai sorozat szoros fogalmi 

relációban van. Tehát ide tartozik a hét egy napja, de ugyanúgy a kedves bennszülött is, akit egy gyermekkori 

olvasmányunkban neveznek így. 

Ha például az előbbi „péntek” szemantikai elem így érkezne a feldolgozáshoz: „pintek”, a vizsgálatunk nem a 

hét egy napját rendelné az értelmezés/fogalom tárból a kapott elemhez, hanem egy űrmérték többes számát. 

Pedig csak egy szintaktikai elem a különbség, és mégis ez az egy jel egészen más szemantikát eredményez. 

(Érdekes, bár tárgyalásunkon kívül esik például az az eset, amikor egy fonetikusan leírt „pintek” mégis a hét egy 

napját jelöli (pl. tájszólásban), ilyenkor a grammatika valamelyik másik részterültének segítségével választjuk ki 

a helyes értelmezést, mert (kicsit leegyszerűsítve) a grammatika a közlők nyelvi tudását írja le és ebbe a 

tájszólással módosított fonetika is beletartozik.) 

2.3. Pragmatikai vizsgálat 

A harmadik vizsgálati irány az ún. pragmatikai vizsgálat, melyről most elég annyit tudnunk, hogy elsősorban a 

jelfeldolgozó és a szemantikai tartalom egymáshoz való viszonyát elemzi. Egy kissé erőltetett példával 

illusztrálva a fentieket, mindannyian tudjuk, hogy egész más stílusú/szerkezetű mondatokat használunk egy 

szakmai előadás megtartásakor, mint például egy baráti társaságban éjfél után. Vagyis a pragmatikához a 

szemantikai értelmezés gyakorlati aspektusait társítjuk (innen az elnevezés is), és ebben az értelemben része a 

különféle szleng, argó, fattyúnyelvi alkalmazások, történelmi, társadalmi változások stb. Röviden és kissé 

pongyolán úgy mondhatnánk, hogy a pragmatikai vizsgálat a szintaktikus jelsorozat szemantikai értelmezésének 

gyakorlatát vizsgálja. 

2.4. Az információ rendezettsége 

Végül vizsgáljuk meg a rendezettség fogalmát az információ tárgykörében, de nem a legmagasabb tudományos 

igénnyel, hanem csak olyan mélységben, melyre a későbbiekben elengedhetetlenül szükségünk lesz. Ha 

bármilyen tárgyat a kezünkbe veszünk, azt látjuk, hogy szerkezete (anyagszerkezete) határozott elrendezést 

mutat. Ha reprodukálni akarnánk egy ugyanilyen tárgyat, kézenfekvőnek tűnik belátni, hogy felépítése csak 

akkor adhatná az eredetivel megegyezőnek tapasztalt formát, színt és egyéb jellemzőt, ha megfelelne azoknak az 

anyagszerkezeti elrendezési szabályoknak, melyek az eredetit jellemzik. Vagyis az eredeti tárgy 

anyagszerkezetét kellene létrehoznunk a másolatban, mert ez a szerkezet önmagában már hordozza egy létező 

tárgy meghatározott elrendezését, vagyis „e tárgy szerint” rendezett. Az anyagszerkezeti rendezettség pedig 

hordozza az adott tárgy információját annak jelenlegi fizikai valóságáról. 

Ha egy autószerelő műhelyben a szerszámok egy elrendezési szabály szerint helyezkednek el, akkor ez csak úgy 

lehetséges, ha valaki ezt az elrendezést megvalósította, vagyis energiát fordított az elrendezés megvalósítására. 

Ez az elrendezés több információt hordoz, mint ha a szerszámokat csak behajigáltuk volna a padlóra, mert 

tudjuk például, hogy a csavarkulcskészlet a bejárattal szemben, a falon helyezkedik el, kulcsnyílás szerinti 

sorrendben. Beláthatjuk, hogy az életünk tele van rendezettségekkel, az informatika és benne a 

szoftvertechnológia pedig nagyjából nem is tartalmaz mást, mint rendezett objektumokat, valamint szabályokat 

ezen rendezettségek használatára. 

Az információáramlás/kommunikáció matematikai modelljét Claude Elwood Shannon amerikai matematikus és 

villamosmérnök és Warren Weaver matematikus alkotta meg 1949-ben. Ebben a modellben a fenti 

komponensek között zajlik a kommunikáció a következő animáció/ábra szerint. (2. ábra) 

2-2. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Shannon/ 
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3. fejezet - Számok és 
számrendszerek 

Bizonyára mindannyian rendelkezünk a számok gyakorlati használatával kapcsolatban olyan mértékű 

tapasztalattal, hogy segítség nélkül is tudnánk adni valamiféle definíciót a számokra, számrendszerekre. Például 

biztosan megemlítenénk, hogy értelmezése általában a természet valamilyen mennyiségi vonatkozását írja le, 

valamint azt, hogy ezek a mennyiségi relációk összehasonlíthatók egymással, sőt más műveletek is végezhetők 

velük stb. Valójában azonban a számok nem részei a természetnek, sőt kifejezetten emberi konstrukcióról van 

szó, melynek fejlődése végighúzódik az emberi történelem egészén. Mi most nem ismertetjük a 

számrendszereknek ezt a hosszú és igen kacskaringós történetét, csak megemlítjük, hogy korábban voltak olyan 

számrendszerek, melyek a ma használtakat megelőzték (unáris, római stb.), és rögtön belevágunk korunk ún. 

helyi értékes számrendszereinek elemzésébe. 

1. Helyi értékes számrendszerek 

1.1. A számrendszer fogalma 

Kezdetben határozzunk meg egy kifejezetten gyakorlati értelmű „kívánságlistát”, amit mi elvárunk egy 

számrendszertől. Majd adjuk meg az egyes kívánságok konkrét jelentését, és vezessük be a használat szabályait. 

A számrendszer azoknak a mennyiséget megjelenítő (leíró, reprezentáló) jeleknek és képzési szabályoknak a 

halmaza, melyek megfelelnek a folytonosság, az egyértelműség, a végtelen kiterjedés és az aritmetikai 

helyesség szabályainak. 

A számrendszerek a számok megnevezésével és lejegyzésével kapcsolatos eljárások összessége. 

1.2. A számrendszer alapszáma, helyi érték és alaki érték 

A gyakorlati és tudományos élet az ún. helyi értékes számrendszereket használja, melyeket az alaki és a helyi 

érték, valamint a számrendszer alapszáma jellemez. 

Vegyük például a következő tízes számrendszerbeli számot és vizsgáljuk meg a fenti feltételek szerint. 

73642 

Képzeljük el, hogy ezt az összeget, mint pénzt, valakinek ki kell fizetni. Akkor, ha van 7 db tízezres, 3 db ezres, 

6 db százas, 4 db tízes és 2 db egyes címletünk, akkor ezek egymás mellé helyezésével összeállíthatjuk a kívánt 

összeget. 
 

7 db 10000 = 70000 

3 db 1000 = 3000 

6 db 100 = 600 

4 db 10 = 40 

2 db 1 = 2 

      
73642 

Vegyük észre, hogy az egyes címletek éppen 10 egész számú hatványai. 
 



 Számok és számrendszerek  

 12  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

10000 = 10 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 10 4. hatvány 

1000 = 10 ∙ 10 ∙ 10 3. hatvány 

100 = 10 ∙ 10 2. hatvány 

10 = 10 1. hatvány 

1 = 1 0. hatvány 

3-1. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Money/ 

 

Vagyis a szám megjelenítésének oszlopaiban mindig a számrendszer alapszámának egész számú hatványai 

vannak elrejtve. Például a tízes számrendszerben jobbról a negyedik oszlopban 10 harmadik hatványából 

szükséges mennyiség szerepel (vagyis az itt szereplő szám [3] azt mutatja, hogy három db ezres, azaz háromszor 

tíz a harmadikon kell az összeg előállításához). (lásd ) 

Talán feltűnt, hogy jobbról a negyedik oszlopban a tíz harmadik hatványából szükséges mennyiség áll. Ez azért 

van így, mert jobbról az első oszlop a nullás kitevőjű hatványértékből (minden szám 0. hatványa éppen 1) 

szükséges mennyiséget jelöli. Ezért könnyebben boldogulunk, ha mostantól a helyi értékek számozását jobbról a 

nullával kezdjük, így egyben a helyes hatványkitevőt is jelöljük a számolás során. Tehát jobbról a harmadik 

oszlopban lévő szám éppen az alapszám (vagyis tíz) harmadik hatványából, azaz az ezresekből szükséges 

mennyiséget jelöli. Esetünkben (73642) ez a szám a három. Így is mondjuk: 

„hetvenháromezerhatszáznegyvenkettő”. 

Az oszlopokat, melyek az alapszám egész számú hatványai, helyi értékeknek nevezzük, az egyes helyi 

értékekből szükséges mennyiséget pedig alaki értéknek. Hogy megkapjuk egy helyi értékes szám értékét, 

mindig kétféle műveletet kell elvégeznünk. Először meghatározzuk az egyes helyi értékekből szükséges 

http://gate575.hu/ITMagister/Money/
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mennyiségeket (hány tízezres, hány ezres, hány százas, hány tízes, hány egyes), majd az így kapott értékeket 

egyszerűen összeadjuk. Ez tehát annyi szorzási művelet, ahány oszlopunk van, illetve egy összeadás annyi 

taggal, amennyi az oszlopszám. 

Vagyis a helyi értékes számrendszerben egy szám mindig az alaki értékek és a helyi értékek szorzatainak 

összege. 

Végül vizsgáljuk meg azt a korábban már használt kifejezést, hogy a fenti számot, mint tízes alapú 

számrendszerbe tartozó számot értelmeztük. Mit is jelent az, ha azt mondjuk, hogy egy szám tízes alapú? Egy 

tízes alapú szám felírása és értékének megállapítása az egyes helyi értékek és alaki értékék figyelembevételével 

történik. A helyi értékek pedig rendre valamilyen hatványértékek. Azt mondtuk, valamilyen hatványértékek, 

ami azt jelenti, hogy valamilyen alap önmagával vett adott egész számú szorzata. Ha ez az alap például a tíz, 

akkor az egyes helyiérték-hatványok tíz hatványai lesznek. Tíz a nulladikon, tíz az elsőn, tíz a másodikon stb. 

Fontos meglátnunk, hogy ilyenkor az egyes alaki értékek halmaza szintén tíz elemből áll (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 

melynek első tagja a 0 utolsó, tízedik tagja pedig a 9. 

2. Számok felírása polinom alakban 

2.1. Egész rész polinom alakja 

Általánosítsuk azokat a szabályokat, melyeket eddig követtünk egy adott számnak egy adott számrendszerben 

történő ábrázolásakor abból a célból, hogy az általánosítás eredményeként egy-egy számrendszer specialitásaitól 

eltekinthessünk, és a lényeget ragadjuk meg. Ehhez a matematika eszközeihez kell nyúlnunk, emlékeztetve 

korábbi tanulmányainkra, nevezetesen arra, hogy egy számnak adott reprezentációját egy polinomként is 

felírhatjuk. 

A polinom alak az, amelyben az egyes tagok szorzatok, és amely szorzatok egyik tagja rendre egy hatvány, 

másik tagja egy konstans, valamint a tagok közötti műveletek összeadások. A polinom alak a hatványok szerint 

rendezett felírásban és 0 tagokkal történő kibővítése esetén alkalmas arra, hogy egy szám helyi értékes 

reprezentációja legyen. A 0 tagokkal történő kibővítés azt jelenti, hogy azokat a hatványokat, melyek nem 

szerepelnek az összegben, úgy ábrázoljuk, hogy a tag adott hatványát zérus szorzóval vesszük fel. Ezzel a 

felírással két, különböző számot reprezentáló polinom azonos számú taggal válik felírhatóvá, és mellesleg egy 

helyi értékes szám adott helyi értékéhez tartozó alaki értékét is jelezzük. Vegyük fel az előbbi példát polinom 

alakban először tízes számrendszerben, majd általánosan. 

 

A fenti felírás jól elkülöníthető elemeket tartalmaz, és az is jól látható, hogy a szerkezetében adott számú 

összeadandó tag képezi a teljes összeget. Vegyünk egy ilyen tagot és nevezzük meg az elemeit. 

 

A szorzat első tényezője egy 7-es, ezt együtthatónak/koefficiensnek nevezzük, és azt jelzi, hogy a mögötte álló 

hatványból milyen mennyiség szükséges a teljes összeg képzéséhez. A szorzat második tényezője egy hatvány, 

mely maga is két részből áll, a hatvány alapjából és a kitevőből. Ha az összeg többi tagját vizsgáljuk, azt 

látjuk, hogy minden tagban a hatvány alapja azonos (esetünkben 10), valamint azt is megfigyelhetjük, hogy a 

felírás balról jobbra a hatványok hatványkitevőinek csökkenő sorrendjében rendezett. Ezért, ha egy általánosabb 

felírást szeretnénk, így is írhatjuk: 

  

A jelölések: a a számrendszer alapszáma, Ei az i. taghoz tartozó alaki érték, a tagokban feltűnő index (n, n–1, n–

2, .., 1, 0) pedig azt jelzi, hogy hányadik összeadandó tag az adott részösszeg, illetve hányadik hatványon 

szerepel a közös alap. Mivel a teljes sor összege a fentiek szerinti szabályosságot mutatja, egy rövidebb felírás 

az, ha a tagok ismétlődésének sorozatos összegképzését egy operátorral, a 

 operátorral jelezzük: 



 Számok és számrendszerek  

 14  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

  

Fenti felírásban a 0 és az n az összegképzés határoló indexeit (első tag, utolsó tag) jelzi, az i pedig egy összegtag 

előállításának aktuális szabályait. Egy polinom nem 0 együtthatójú legmagasabb hatványkitevőjű tagját a 

polinom fokának nevezzük. Fenti példában tehát a példaként vett számot, egy tízes alapú számot negyedfokú 

polinomként írtuk fel, melyben az együtthatók rendre 7, 3, 6, 4, 2. 

Ha az eddig szerzett tapasztalatainkat összevetjük a kiinduló példával, könnyen beláthatjuk, hogy a polinom 

alakú felírásban szereplő alap, az a az aktuális számrendszer alapja, az  az adott helyi érték, az Ei az adott 

helyi értéken lévő alaki értéket jelöli. Az nyilvánvaló, hogy az alaki értékek jelkészletének számossága mindig 

a, az előbbi jelölést használva . 

Ez azt jelenti vajon, hogy más alapról indulva szintén leírhatjuk ugyanezt vagy valamely tetszőleges más 

mennyiséget? Igen ez pontosan ezt jelenti. 

Ha például kedvünk szottyan 3-as számrendszerrel dolgozni (ternális számrendszer a nem is távoli múltból 

[Szetun] és ugyanakkor talán a nem is távoli jövőből [Trináris biológiai számítógépek]), akkor a fenti 

megállapodás szerint ez azt jelenti, hogy az egyes helyi értékek hatványalapja a hármas. A fenti polinom alakot 

használva ez a következőként adódik: 

 

Vagyis a helyi értékek három hatványai lesznek, tehát a 0-s helyi érték lesz 1, az 1-es helyi érték lesz 3, a 2-es 

helyi érték lesz 9, a 4-es helyi érték lesz 27 és így tovább. Viszont az alaki értékek halmaza már nem lehet a 

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), hiszen ha hármas a számrendszerünk alapja, akkor az alaki értékek halmaza sem 

tartalmazhat több elemet, mint három. Tehát marad az alaki értékekre a (0, 1, 2) számok halmaza a jelkészlet 

számosságára vonatkozó  miatt.Vajon tényleg leírhatunk minden számot hármas 

számrendszerben is? Igen! Vegyük például a következő számsorozatot a hármas számrendszerben: 

 

Tudjuk, hogy jobbról és 0-val kezdve a számozást a helyi értékekre három egész hatványai adódnak: 
 

helyi érték 81 27 9 3 1 

alaki érték 1 2 1 0 2 

hatványkitevő 4 3 2 1 0 

hatványalak 34 33 32 31 30 

Az értékét úgy számoljuk, mint a tízes számrendszerben, csak a helyi értékek nem tíz hatványai, hanem háromé. 

Vagyis vesszük az egyes alaki és helyi értékek szorzatának összegét. A polinom alak formális alkalmazásával: 

 

ahol a=3 

 

Ebben a fenti példában már szerepel a polinom 0 tagokkal történő kibővítése, amikor a  részösszeg 

felírásánál az 1-es helyi értékű tag esetében az együtthatót zérusnak vettük, amivel a polinom értéke nem 

változott. Az eredmény egy hármas alapú szám, melyet negyedfokú polinomként írtunk le. Vegyük észre, hogy 

az összegképzés indexe (az együtthatók indexe) rendre az adott helyi érték sorszáma. 
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Alakítsuk hát ezt a számot tízes számrendszerbeli számmá. 

Az  hármas számrendszerbeli szám: 

 

Ezt így is írhatnánk: 

 

vagy 

 

vagy még egyszerűbben 

 

Az 12102 hármas számrendszerbeli szám tehát 146 decimálisan. Vagyis egy tízes számrendszerbeli szám 

pontosan kifejezhető hármas számrendszerben is, és fordítva. Előlegezzük meg a bizalmat és tételezzük fel, 

hogy a számrendszerekben a természetes számok (0 és a pozitív egész számok) egymásba pontosan 

átszámíthatók. 

2.2. Tört rész polinom alakja 

A fentiekben a példaként vett számaink mind természetes számok voltak. Mi a helyzet a törtszámokkal? A tagok 

sorozatos összegképzése, melyre a polinomot felírtuk, nem zárja ki, hogy az adott szám tizedes jegyeinek 

megfelelő helyi értékekre az alap negatív egész kitevőjű hatványaként tekintsünk. Bármely 0-tól különböző 

valós szám negatív egész kitevőjű hatványa egyenlő az alap reciprokának ellentett kitevővel vett hatványával. A 

hatványozás ilyetén kiterjesztése megfelel a műveletipermanencia elvének. 

Vagyis a korábban alkalmazott polinom alak például az  szám tizedesjegyeit is 

tartalmazó még általánosabb felírása: 

 

 

ahol  ami azt jelenti, hogy az egyes együtthatók jelkészletének számossága a 0 és a-1 között 

lehet. A szám, amit az  jelekkel ábrázoltunk, azt mutatja, hogy az egész részeket 

követően egy jeltől (,) kezdve a tizedesjegyek következnek tetszőleges számban. Például a decimális 

 szám polinom alakban az alábbiaknak megfelelő: 

 

A számok alkalmazásának igényét a gyakorlat szülte, és ugyanúgy a gyakorlat magyarázza az egyes 

számrendszerek létrejöttét is. A tízes számrendszert például valószínűleg a kezünkön lévő ujjak száma 

inspirálta, és a tucat, a 12-es számrendszer pedig ebből alakult ki úgy, hogy a két ökölbe szorított kezet további 

két szám ábrázolására használták. Ha így van, akkor viszont mindennapi szükség, hogy az egyes 

számrendszereket gyorsan és pontosan számíthassuk át egymásba. 
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2.3. Egész számok átváltása tízes számrendszerből 

A leggyakoribb igény az, hogy egy tízes számrendszerbeli számot más számrendszerbe alakítsunk. Mivel a tízes 

számrendszerben végzett műveletek mindenki számára ismertek, mindig van mód a tízes számrendszeren 

keresztüli tetszőleges számrendszerbe történő alakításra. 

Szerencsére a polinomos felírás ebben is segít nekünk. Elvileg a legkorrektebb átszámítás az lenne, ha az 

átszámítás előtt ismernénk azt a legnagyobb hatványt, amivel történő osztás eredményének egész része balról 

jobbra írva adná az egyes helyi értékeket. A maradékokat pedig mindig a következő alacsonyabb helyi értékkel 

(hatvánnyal) ciklikusan osztva az előbbi mintájára adódna az átírt szám. Csakhogy egy nagyobb számnál 

kifejezetten nehéz megtalálni azt a hatványt, melynek együtthatója teljesíti az  feltételt, ezért 

nem az alapszám legnagyobb hatványával, hanem a számrendszer alapszámával végzünk osztásokat, így a 

keresett együttható jobbról balra éppen az osztások maradéka lesz, ami pedig mindig és automatikusan teljesíti 

az  feltételt. 

Tegyük fel, hogy a = 3. Ekkor az 

 

azonosságot algebrai alakban írva adódik: 

 

amiből kiemelhető az a, ami csökkenti az egyes szorzatokban az a alapú hatványok kitevőit. Így a kiemelés után 

 

keletkezik. Amikor tehát az alappal osztjuk a két oldalt, akkor a maradék éppen (2) 

 

Az osztás eredményének egész részét felhasználva a további osztáshoz, valamint a maradékot lejegyezve adódik 

az alábbi egyenlőség: 

 

Az alappal való osztás utáni egész rész pedig a következő osztási ciklus kezdő száma lesz, amit ismét osztunk a 

számrendszer alapjával. Látható, hogy a keletkező maradékok az egyre nagyobb helyi értékeken/hatványokon 

szereplő alaki értékek/együtthatók lesznek. Az 

 

alakú következő kiemelés eredményezi a 0-t mint maradékot és így tovább: 
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A fentiekben keletkező maradékokat pedig jobbról balra írva, vagyis növekedő helyi értékek szerint éppen a 

keresett hármas számrendszerbeli számot kapjuk: 

 

Próbáljuk automatizálni egy tízes alapú számnak más számrendszerbe történő átalakítását. Ehhez vegyük fel a 

ot, melyben tízesből hármas számrendszerbe alakítunk. 

 

Az „algoritmus” tehát: az átalakítandó tízes számrendszerbeli pozitív egész számot osztjuk a célként megjelölt 

számrendszer alapjával, a fenti példa szerint éppen hárommal. Még ebben a sorban a következő oszlopba leírjuk 

a hányadost és a maradékot, amit még szintén ebben a sorban jegyzünk le. 

A következő ciklus úgy indul, hogy képezzük a hányados egész részét, azt átvisszük a következő sor első 

cellájába és megismételjük az ismertetett műveletet addig, amíg a hányados nem lesz 0 (lásd ). 

3-2. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Polinom/ 

http://gate575.hu/ITMagister/Polinom/
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A gyakorlat számára az átszámítás egy egyszerűsített formája vált be, amit ugyanezzel a példával alább 

ismertetünk. Itt már csak az osztási egész részek és a maradékok kerülnek lejegyzésre. (lásd ) 

 

 

Ne felejtsük el, hogy a számjegyeket a keletkezésük fordított sorrendjében írjuk fel az eredményben. (Tehát a 

legutolsónak kapott jegy lesz a legmagasabb helyi érték). 

Fentiek mintájára tízes számrendszerből tetszőleges számrendszerbe pozitív egész számokat alakíthatunk, csak 

az osztót kell úgy megválasztanunk, hogy az mindig a cél számrendszer alapja legyen. 

Egy egész szám tízes számrendszerből történő átalakításának táblázatos átalakítása más számrendszerbe tehát 

általánosan, ahol a a számrendszer alapszáma, DivInt az egyes osztások eredményének egész része és Ei-kaz új 

számrendszerbeli alaki értékek fordított sorrendben. (lásd ) 
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Fentiek alapján egy átszámított alaki érték/együttható: 

 

ami egyébként az osztás utáni maradékképzés. Később látni fogjuk, hogy az osztás utáni maradékképzés, mint 

függvény szinte minden programozási nyelvben rendelkezésre áll, bár a fentiek alapján nem lesz nehéz akár 

magunknak is megírni. 

2.4. Tört számok átváltása tízes számrendszerből 

Terjesszük ki átszámítási módszerünket a tizedes helyi értékekre is. Legyen a tízes számrendszerből 

átszámítandó szám a . 

Ekkor a polinomos felírással élve: 

 

illetve algebrai alakban: 

 

Ha például a=3, akkor a fentiek szerint azokat ez együtthatókat keressük, melyek a három hatványainak 

reciprokértékeivel képzett szorzatainak összegére éppen  ad. Mik is ezek a hatványok? 

 

 

 

... 

A keletkező helyi értékek szemmel láthatóan tizedesszámok, sőt mivel két egész szám hányadosaként felírhatók, 

racionális számok is, amiket mi nagy elővigyázatossággal törtként ábrázolunk, elkerülve a pontossági hibákat. 

Az egyes tizedes alaki értékekkel/ együtthatókkal pedig a fenti algebrai alak a következő: 

 

Most mind a két oldalt beszorozva a-val keletkezik az 

 

A polinom első része (E-1)biztosan egy pozitív egész szám, a második része 
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 pedig egy tizedes törtszám 0 és 1 között. Ebből következik, hogy igaz lesz 

a fenti egyenlet következő szétbontása: 

 

 

Így első lépésben az alapszámmal való szorzás eredményeként kapott szám egész része éppen az általunk 

keresett E-1 együttható. Ismételjük meg az alapszámmal való szorzást az utoljára kapott egyenletben: 

 

Ebben a lépésben a második együtthatót kaptuk meg: 

 

A fennmaradó egyenlet: 

 

 

 

 

Fenti algoritmus akkor ér véget, ha az egyenlet jobb oldalán 0 szerepel, ami példánkban soha sem következik 

be. Vagyis egy tízes számrendszerbeli véges tizedes tört 3-as számrendszerbeli reprezentációjára egy végtelen 

harmados törtet kaptunk. (lásd ) 

3-2. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Polinom 

http://gate575.hu/ITMagister/Polinom
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Az egész számokra korábban létrehozott táblázatos elrendezést alakítsuk át úgy, hogy alkalmas legyen a 

törtszámok átváltására. Amint azt láttuk az előző apró levezetésben, sorozatosan szoroznunk kell a számrendszer 

alapjával, és a keletkező eredmények egész részei adják a keresett alaki értékeket/együtthatókat.(lásd ) 

 

Ezt az elrendezést is egyszerűsíthetjük, most már csak a szorzatok egész részét és a törtrészét feltüntetve az ban. 
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Ne felejtsük el, hogy a számjegyeket a keletkezésük sorrendjében írjuk fel az eredményben. (Tehát a 

legelsőnek kapott jegy lesz a legmagasabb helyi érték.) 

Végül a ban adjuk meg az általános alakot és a hozzá tartozó számítási képletet a törtszámok átalakítására tízes 

számrendszerből tetszőleges a alapú számrendszerbe. A MulFrac az a alappal való szorzás eredményének 

törtrésze, az E-i-kaz új számrendszerbeli alaki értékek keletkezésük sorrendjében. 

 

 

A táblázatos elrendezéseinknek és a hozzájuk tartozó képleteknek van egy apró szépséghibája, mégpedig az, 

hogy az En kiszámítása nem lehetséges az előre mutató indexelés miatt. Ezt a hibát később, amikor már javában 

programozunk és ezeknek a képleteknek a feldolgozására algoritmust fogunk gyártani, figyelembe kell vennünk. 

Most vonjuk össze eddigi tudásunkat és adjuk meg egy egész részt és tört részt tartalmazó tízes 

számrendszerbeli szám átszámításának módszerét teljes általánosságban. 

A fentiek alapján világos, hogy egy szám átszámításakor az egész részt és a tört részt külön számítjuk, majd a 

két alakiérték-sorozatot a tizedesvessző két oldalán felírjuk (balra az egész részt és jobbra tört részt). 

Példaként véve a  számot, a ban szereplő két táblázatos elrendezést kitöltve a szám hármas 

számrendszerben a következő alakot mutatja: 
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Az előbbiekben keményen megdolgoztunk azért, hogy egységes átszámítási módszert kapjunk az egyes 

számrendszerek közötti átszámításhoz, ami nagyon hasznos lesz később. Azonban a számítógépekben a 

számábrázolás mégsem a fenti kötött elrendezés szerint történik (mármint a törtrész és az egész részt vesszővel 

elkülönítve), hanem ún. lebegőpontos formában, amiről még bőven szólunk. 

3. Kettes (bináris) számrendszer 

Amikor az informatika hajnalán az első automatizált (mechanikus és elektronikus) számítóműveket tervezték, 

rögtön felmerült a megoldások megépítése gazdaságosságának kérdése. Gondoljunk arra, hogy például egy tízes 

számrendszerben operáló korai szerkezetnek minden számjegy alaki értékéhez egy-egy megfelelő helyi értéket 

kellene kezelni tíz hatványaiból. Még ennél is gazdaságtalanabb az a következmény, hogy minden helyi értéken 

az egyes alaki értékekre tíz különböző mechanikus vagy elektronikus jeltípus értelmezését kellene 

megvalósítania. Sőt, az ezek közötti műveletek (összeadás, szorzás stb.) szabályrendszere (a későbbiekben 

részletesen tárgyalt ún. igazságtábla) megsokszorozza a műveleteket végrehajtó egységek megvalósításának 

szerkezeti elemeit. Ez kezdetben igen megnehezítette a megépítést. 

Minden egyenáramú gép állapota jellemezhető azzal, hogy kapcsain mekkora feszültségkülönbség mérhető. 

(Képzeljünk magunk elé egy 4,5 V-os háztartási elemet. Az elem két érintkezője [ezek a gép kapcsai] között 

mérhető feszültség egy új elem esetén 4,5 V). 

Egy egyszerű kapcsolással a két réz érintkező közé egy ellenállást és egy ledet (light emission dióda, fényforrás) 

helyezünk el. Kibővítjük a kapcsolást egy kapcsolóval, mely sorba van kötve az előző két elemmel. 

Ha zárjuk az áramkört (a kapcsolót zárt állásba helyezzük), a led két végpontján feszültségkülönbséget 

mérhetünk. Ez a feszültség közel azonos a laposelem kapocsfeszültségével. Ez lehet az egyik jelszintünk. Ha a 

kapcsolót megnyitjuk, a feszültség az adott mérési pontokon megszűnik. Ez lehet a másik hasznos jelünk, vagyis 

a mellékelt kapcsolás egy 4,5 V körüli feszültségszint, valamint egy 0 V körüli feszültségszint között váltható 

(lásd ). 

3-4. ábra - 
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A jelenség úgy is értelmezhető, hogy az egyik esetben folyik áram a vezetékben, a másik esetben nem. Vagyis 

logikailag jellemezhetnénk úgy is, hogy az állapot két lehetséges értéket vehet fel. Innen az egységek és az 

üzenetek logikai jellemzésének neve is: „kétállapotú”. Ha visszavezethetnénk a számábrázolást, a műveleteket 

és a részeredmények tárolását kétállapotú jelek kezelésére, akkor jelentős egyszerűsítésre lenne lehetőség. 

Szerencsére van egy számrendszer, melyben az alaki értékek számossága éppen kettő. Ez a kettes számrendszer. 

A kettes számrendszer az előbbiek alapján az, amelyikben kettő hatványai a helyi értékek, az alaki értékek a 0 és 

az 1. A bevezetőben említett digitális elvű, mikroprocesszoros központi egységű, Neumann-elvű számítógépek 

éppen ezeken az elveken nyugszanak. 

A Neuman-elvként jelzett működési modellt Neumann János, magyar származású matematikus alkotta meg, 

melynek részleteiről később még lesz szó. 

A ban az  számot és alakítottuk át kettes számrendszerbeli számmá. 

 

 

A kötelező ellenőrzés pedig az egész rész és a tört rész helyi értékeinek az adott helyen létező alaki értékkel vett 

szorzatai összegeként adódik. 

Általában elmondható, hogy a kettes számrendszerben való számolás elegendő szinte minden esetben, talán csak 

az lehet zavaró, hogy a kettes számrendszer kicsit „terjengős”, vagyis egy-egy nagyobb szám esetén az alacsony 

alap miatti kis lépésű hatványok túl sok helyi értéket igényelnek, amitől a szám néha szinte kezelhetetlenül 

hosszú lesz. 

A fenti példa ezt jól igazolja. Ezért jó lenne, ha rendelkezésre állna egy, a kettes alap valamilyen egész számú 

hatványából képzett alapú másik számrendszer, ami nagyobb helyi értékek miatt tömörebb felírást eredményez, 

ugyanakkor egyszerű belőle következtetni a kettes alapú alakra. 

3.1. Hexadecimális és kettes számrendszer kapcsolata 

Erre való az ún. hexadecimális, vagy 16-os alapú számrendszer, melynek alaki értékei a 

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F} halmaz, helyi értékei pedig a 16 egész számú hatványai. 

Ha egy tízes számrendszerben adott számot hexadecimálisan („Hexá”-ban) szeretnénk felírni, akkor vagy 

alkalmazzuk a már korábban megismert táblázatos elrendezést, vagy ha a szám rendelkezésre áll kettes 

számrendszerben, akkor a tulajdonképpeni „közös” alap  miatt formálisan átírható. 

A formális átírás elvi alapja az, hogy egy kettes számrendszerbeli szám négyes csoportjai jobbról balra éppen 

egy 16-os számrendszerbeli szám helyi értékének helyőrzői. 

Kettes számrendszerben négy helyi értéken éppen 16 különböző számot ábrázolhatunk, a legkisebb a 0000, 

legnagyobb pedig az 1111, ami decimálisan 15, hexadecimálisan pedig F. 
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Számoljunk utána: 
 

23 22 21 20 

1 1 1 1 

8 4 2 1 

Vagyis 1∙8 + 1∙4 + 1∙2 + 1∙1 = 15 

Ha tehát egy bináris (kettes számrendszerbeli) számot négyes csoportokra (tetrád) osztunk, akkor ezeknek a 

tetrádoknak a helyi érték őrző egyedi formális átírásával azonnal a hexadecimális alakot kapjuk. A négyes 

csoportba rendezett kétállapotú jel elfogadott szinonim elnevezése még a szemioktett, kvartett és a nibble. Egy 

alaki érték a kettes számrendszerben egy bináris szám (binary digit), innen az elnevezés: bit. 

 

A fenti példán bemutatva tehát az egész rész átszámítása jobbról balra tetrádonként: 

 

Az egész rész tehát  

A tört rész átszámításánál balról jobbra jelöljük ki a tetrádokat: 

 

A tört rész tehát  

A teljes szám átírásának eredménye: 

 

Látható, hogy ez a felírás jóval tömörebb. Az segítségével ellenőrizhetjük számolásunkat. 

3-5. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Convert 

http://gate575.hu/ITMagister/Convert
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Nagyon fontos „ökölszabály” és gyakori tévedés forrása, hogy a formai átírásnál figyelmen kívül hagyják az 

eredmény felírásának irányát, melyet a kék nyilak jeleznek, valamint azt, hogy a 4 számjegynél kevesebbet 

tartalmazó utolsó tetrád csoportot az egész és a tört résznél eltérő irányból töltjük fel helypótló zérus tagokkal. 

Az egész részt balról, a tört részt jobbról pótoljuk ki, hiszen a pótlás csak így nem változtatja meg a tetrád 

bináris értékét. 
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4. fejezet - A digitális technika alapjai 

A kettes számrendszer különösen alkalmas kétállapotú jelek kezelésével megvalósuló elektronikus 

berendezések, számolóművek belső logikájának megvalósítására, hiszen a jelkészlet 2 eleme könnyen 

reprezentálható, mint 2 egyenáramú feszültségszint. Lehet az egyik pl. 5 volt, a másik pedig a 0, vagyis a föld. 

Az egyenáramú feszültségszint pedig könnyen mérhető, továbbítható, tárolható, vagyis ideális fizikai jel egy 

számítógép számára. Ennek a nagyszerű ötletnek, és még sok egyébnek a magyar származású Neumann János a 

szülőatyja. Kiváló összefoglalás található munkásságáról a http://www.math.bme.hu/~petz/nj.html oldalon. 

Mielőtt azonban a kettes számrendszernek a digitális technikában alkalmazott technikáit áttekintenénk, 

szükséges értenünk azokat a halmazelméleti szabályokat és logikai műveleteket, melyek alapján a digitális 

technika működik. 

1. Halmazelméleti alapfogalmak 

1.1. A halmaz fogalma 

Szemléletes képünk lehet a halmaz fogalmáról, ha arra gondolunk, hogy olyan dolgok, fogalmak összességét 

jelenti, melyek valamilyen meghatározható képzési, tulajdonságbeli stb. jellemző alapján összetartoznak. 

Egy halmazt nagyon sokféleképpen megadhatunk. Az egyik lehetséges mód, ha felsoroljuk az elemeit: pl. 

A={zöld, sárga, piros}. Megadhatjuk azokat a tulajdonságokat, amelyek alapján egyértelműen eldönthető, hogy 

egy dolog beletartozik-e a halmazba vagy sem: pl. legyen a B halmaz a 164 cm magas nők halmaza. Egy halmaz 

elemei lehetnek például a természetes számok (pozitív egész számok és a 0). 

A halmazelméletnek speciális matematikai jelölési rendszere van. E szerint azt, hogy egy halmaznak mik 

lehetnek az elemei, így jelöljük: . A meghatározást balról jobbra olvasva az első jel, az n 

azt atetszőleges, és egyben mindegyik halmazelemet szimbolizálja, amely megfelel az utóbb következő 

feltételeknek. A következő jel az , melynek jelentése eleme és az előző jellel együtt olvasva: n minden 

olyan, mely eleme szemantikai értelmű jelölés. A következő, ún. felsorolás típusú meghatározás az 

, mely kapcsos zárójelek között felsorolja a halmaz összes lehetséges elemét. 

Természetesen egy végtelen sok elemből álló halmazt nem adhatunk meg az elemek felsorolásával, de 

mondhatjuk, hogy , ami 2 szögletes zárójellel határolt, egymástól vesszővel elválasztott szélső 

értékek közé eső tetszőleges valós szám rövidítése. A rövidítéssel megadott tartomány alulról és felülről is zárt, 

ezt mutatják a [ és a ] jelek, vagyis a határoló értékek is részei a halmaz elemei által felvehető értékeknek. 

Vagyis n egy olyan valós szám, ami 1-nél nagyobb, vagy vele egyenlő, de kisebb, vagy egyenlő, mint 1000. 

1.2. Kiegészítő (komplementer) halmaz fogalma 

Ha egy halmazt meghatározunk, az természetesen azt is jelenti, hogy a képzési vagy tulajdonságon alapuló 

szabály kizár bizonyos elemeket a halmazból. Ezek összességére szintén mint halmazra, vagyis a meghatározott 

halmazban nem szereplő elemekre hivatkozhatunk úgy, mint az eredeti halmaz komplementerére, vagyis 

kiegészítőjére. Azt, hogy nem eleme a halmaznak, a fenti jelölés áthúzásával jelölhetjük:∉ . 

A fenti definíciót alkalmazva, az n∉ [1,1000] jelentése: n olyan valós szám, amely 1-nél kisebb, vagy 1000-nél 

nagyobb. 

Ha a szélső értékek nem részei a halmaznak, akkor a ( és ) határoló jeleket alkalmazzuk. 

1.3. Részhalmaz fogalma 

Ha ismert (vagyis jól meghatározott) egy halmaz, akkor képezhetünk a halmaz elemeire olyan szabályokat, 

melyek tovább szűkítik a lehetséges elemek számát, és ezekre, mint részhalmazokra hivatkozhatunk. Például a 

hárommal osztható természetes számok halmaza a természetes számok halmazából úgy képezhető, hogy minden 

http://www.math.bme.hu/~petz/nj.html
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és tetszőleges elemre előírjuk a hárommal történő szorzást, ami azt jelenti, hogy biztosan osztható hárommal. 

Például 3n, ahol n egész szám és jelentése: a hárommal osztható természetes számok halmaza. Itt a 

3n meghatározás az ún. képzési szabály, és vegyük észre, hogy ennek a halmaznak a megadására a mögötte 

következő „ahol n egész szám és n ” hivatkozás egy másik halmazt jelöl. Vagyis egy halmaz 

meghatározásánál a képzési szabály mellett más halmazok definíciója is szerepelhet. 

2 halmazt akkor tekintünk egyenlőnek, ha elemeik azonosak. 

Érdekes a különféle típusú számokat, mint halmazokat tekinteni, mert ezek olyan részhalmazai a számoknak, 

melyek részint komplementer, részint részhalmaz viszonyban vannak egymással. Szemléletes grafikai 

ábrázolása a halmazoknak az ún. Venn-diagram (John Venn angol matematikus nyomán), ahol valamilyen 

kétdimenziós térelem területével szimbolizáljuk a halmazt. 

4-1. ábra - 

 

Az alapján tekintsük tehát a számok halmazát és ennek részhalmazait. A valós számokat a racionális és az 

irracionális számok alkotják, jele: R. A racionális számok halmazának elemei felírhatók 2 egész szám 

hányadosaként; jele: Q. A racionális számok halmaza tartalmazza az egész számok halmazát, jele: Z.Az egész 

számok halmaza pedig tartalmazza a természetes számok halmazát, mely a 0-t és a pozitív egész számokat öleli 

fel; jele: N. A valós számok egy másik részhalmaza az irracionális számok halmaza, vagyis azok, melyek nem 

írhatók fel 2 egész szám hányadosaként; jele: Q*. (Irracionális számok a végtelen, nem szakaszos tizedes törtek, 

például az egység oldalú négyzet átlója). 

1.4. Halmaz számossága 

Egy halmaz egyik legfontosabb jellemzője a benne lévő elemek száma. Ennek a fogalomnak a vizsgálata, az ún. 

„halmaz számossága”, azonban elsőre talán meglepő tulajdonságokat mutat. Azt könnyen belátjuk, hogy egy 

halmaz elemeinek száma lehet végtelen, illetve lehet véges. Például a n∈ {2,4,6}halmaz véges számosságú, mert 

elemeinek száma három. 

A halmaz elemei itt megszámlálhatóak, vagyis minden elemhez rendelhető egy pozitív egész szám, jelen 

esetben a 2-höz az 1, a 4-hez a 2, és a 6–hoz a 3. Vagyis, ha a pozitív egész számok halmazának, vagy 
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részhalmazának tagjai párba állíthatók egy halmaz elemeivel, akkor teljesül a megszámlálhatóság feltétele, 

legyen a vizsgált halmaz bármilyen méretű is, hiszen a pozitív egész számok halmaza végtelen. 

A meglepetés akkor ér minket, amikor ezen megállapodás alapján vizsgáljuk mondjuk a páros számok halmazát. 

Mivel 2 természetes számra jut egy páros szám, úgy éreznénk, hogy a páros számok halmazának számossága 

fele a természetes számok számosságának. Azt tapasztaljuk, hogy a párosítás, mely minden természetes 

számhoz a 2-szeresét rendeli, kölcsönösen egyértelmű, így a 2 halmaz számosságát egyenlőnek kell 

tekintenünk! Az olyan halmazokat, melyek a természetes számok halmazának elemeivel párba állíthatók, 

megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazoknak nevezzük. Azt a lépést pedig, amikor párba 

állíthatjuk/állítjuk a halmazokat egymással, bijektivitásnak, illetve bijekciónak nevezzük. 

Vajon lehetséges-e 2 végtelen számosságú halmaz számossága között különbséget tenni, vagyis kijelenteni, 

hogy például az egyik nagyobb számosságú, mint a másik? A halmazelmélet megalapítója, Georg Cantor szerint 

a halmazok számosságaik vonatkozásában összehasonlíthatók, és bizonyította, hogy a legkisebb végtelen 

számosságú halmaz a természetes számok halmaza. Az ún. Cantor-tétel – mely szerint egy halmaz és 

hatványhalmaza (a halmazból képzett összes lehetséges részhalmazok halmaza) között számossági különbség áll 

fenn, nevezetesen, hogy egy halmaz számossága mindig kisebb hatványhalmazának számosságánál – jól 

mutatja, hogy Georg Cantor a halmazelmélettel egy igen különös világot nyitott meg a matematika számára. 

Azonban fejezetünk eredeti céljától nagyon eltávolodnánk, ha a halmazelmélet valódi mélységeibe merülnénk, 

ezért csak elfogadjuk, hogy 2 halmaz akkor azonos számosságú, ha létezik közöttük bijekció (párba állítás). 

2. Logikai műveletek kételemű halmazokkal 

A halmaz elemei között különböző elemi műveleteket végezhetünk, melyek alapvetően 2 típusba sorolhatók. 

Lehetnek egy halmazelemre vonatkozóak, illetve 2 elem közötti értelmezésűek. Ha egy elemre vonatkoznak, 

akkor unáris vagy unár típusúaknak mondjuk őket, ha 2 elem közötti relációban érvényesek, akkor binér típusú 

műveletként csoportosíthatjuk. Mivel a kettes számrendszerben az alaki értékek csak 2 diszkrét értéket vehetnek 

fel, ezért az alább következő logikai műveletekkel szinte tetszés szerinti összetettségű művelet megvalósítható. 

A továbbiakban tehát a logikai műveleteket 2 elemű halmazokra értelmezzük. 

Mielőtt áttekintenénk azonban a halmazelemekre vonatkozó műveleteket, gondoljuk át, hogyan tudnánk az 

egyes műveletek eredményeit minden esetre megadni. 

Ha például egy unáris művelet minden lehetséges eredményét szeretnénk ábrázolni, akkor a legcélravezetőbb, 

ha a lehetséges összes kiinduló állapotra megadjuk a hozzá tartozó eredmény adatot. Ez egy unáris (vagyis egy 

elem) esetében 2 állapot, mert lehet a halmazelem igaz, és lehet hamis, vagy más szóval: értéke lehet 0 vagy 1, 

vagy másképp fogalmazva: folyik-e áram a vezetőben vagy nem, illetve van-e feszültség a kapcsain vagy nem 

stb. 

Not kapu (negáció) (más néven tagadás, vagy invertálás) 

Formális logikai értelme az adott jel ellenértelmű megfelelője. Ha nem digitális jelekről beszélünk, akkor ez az 

adott állítás tagadása. Például az „esik az eső” állításnak a negáltja „Nem esik az eső”. Még nem tudnánk mint 

kezdeni azzal az állítással, hogy „Nem az eső esik”, és ezért igazán nagy szerencsénk van, hogy mi kifejezetten 

digitális technikai értelemben használjuk majd a műveletet. 

Ez azt jelenti, hogy a bináris (kettes számrendszerbeli) alaki érték halmazból ({0,1}) egy adott érték szerint vett 

negálás a rendelkezésre álló másik értéket jelenti. Vagyis a kiinduló jelünk lehet 0 vagy 1. Ha 0 volt az eredeti 

jel, akkor a negáltja a jelkészlet másik eleme lesz, vagyis 1. Ha 1 volt az eredeti jel, akkor a jelkészletnek az a 

bizonyos másik eleme, ami nem lehet más, mint a 0. Hogy könnyen eligazodjunk egy-egy műveletnek az összes 

lehetséges bemenetére adott válaszára, készítsünk egy táblázatot, amelyben az adott bemenetre a megfelelő 

helyre beírjuk a művelethez tartozó kimenetet (lásd ). 

4-1. táblázat - 4-1 
 

A ¬A 

0 1 
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1 0 

A fenti ún. igazságtáblát úgy kell értenünk, hogy tartalmazza az összes bemenethez a negálási művelet által 

meghatározott kimenetet. A bal oldali oszlop a táblázatban a lehetséges bemeneteket tartalmazza (kékkel), míg a 

jobb oldalon az adott bemeneti esetekhez tartozó kimenetetek vannak (pirossal). A bal oldali oszlopban az első 

sorban egy általános jel szimbolizálja a lehetséges kiindulási értéket. Ez most az A. Azt jelenti, hogy az A, mint 

logikai jel felveheti az alatta függőlegesen felsorolt értékeket. 

Jól láthatóan felkészültünk minden eshetőségre, mert tudjuk, hogy a kettes számrendszerben egy alaki érték 0 

vagy 1 lehet. A második oszlop első sorában a ¬A szimbólumot találjuk. Ez azt jelenti, hogy az eredeti A 

állapotot alávetettük egy ¬ műveletnek, vagyis ebben az oszlopban már nem az eredeti A, hanem a negáción 

átesett A található. Ezt úgy jelezzük, hogy az A elé egy¬ jelet írunk: ¬A. Az ez alatt található pirossal jelzett 

értékek a velük azonos sorban lévő bemenetek esetében adják meg a negálás eredményét. 

Az igazságtáblák sokkal bonyolultabbak is lehetnek, de mindig tartalmaznak egy bemeneti állapotsorozatot, és a 

neki megfelelő kimeneti sorozatot. Jegyezzük meg, hogy ha az állapotokat pl. betűkkel jelöljük, akkor a ¬jel 

jelenti a negálást. 

Azonban gyakran nemcsak elgondolkozunk egy-egy logikai problémán, hanem szeretnénk megépíteni egy olyan 

digitális gépet, eszközt, mely éppen azt hajtja végre, amit kigondoltunk. Ezért a fenti jelöléses megadás mellett 

széles körben elfogadott az ún. logikai kapuk által történő jelölés is. A logikai kapu elnevezés a digitális 

technika hőskorából ered, amikor egy-egy logikai műveletet olyan különálló áramkörökkel oldottak még meg, 

melyek önmagukban zártnak voltak tekinthetők, és mint egy-egy különálló kapu fogadták a műveletek bemeneti 

jeleit. 

Ma már szinte mindenhol integrált áramköröket használnak a digitális technikában, és hihetetlen mennyiségű 

előre gyártott chip áll rendelkezésre, hogy elemi funkcionális kapukból összeállítva hasznos kapcsolásokat 

építhessünk. Vagyis léteznek olyan jelölések, melyek a megvalósítható kapcsolásra utalnak. Ezeknek korábban 

több szabványa terjedt el. Mi a három leggyakrabban használt jelölési rendszer elemeit ismertetjük. Ezek az 

IEEE Standard 91-1984 és az IEC 60617-12-1997 szabványok, valamint a régi, ún. DIN 40700 jelölés. 

A ban megadjuk a negálás általános logikai és kapcsolási jelöléseit az igazságtáblával együtt. A negálásnak, 

jelfordításnak, vagy invertálásnak a digitális technikában szokásos jelölése még a „felülvonás”, amire az jellel 

szoktunk hivatkozni. Az igazságtáblában az A a bemenetet, az Y a kimenetet jelöli. 

 

2.1. and (és) kapu 

A következő logikai művelet (kapu) az és, vagyis a világon elterjedt angol nevén az and.Ennek a műveletnek 

már nem 1 bemenete van, hanem 2, vagyis nem unáris, hanem bináris a korábbiak szerint. Ha viszont 2 

bemenete van, akkor a 2 bemenet összes lehetséges eseteinek száma éppen 4. Vegyük észre, hogy a 2 biten 

lehetséges állapotok száma a 2 biten ábrázolható legnagyobb szám + 1 (a 0-val való kezdés miatt). Sőt, az 

igazságtáblának a bemeneteit is rutinosan úgy írjuk fel, mintha (el/meg)számolnánk függőlegesen a lehetséges 

eseteket. Vegyük tehát a 2 biten ábrázolható eseteket egy olyan táblázatban, melynek soraiban folyamatosan 

növelünk egy 2 bites értéket (lásd ). 
 

A B 

0 0 

0 1 
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1 0 

1 1 

A teljes igazságtáblát úgy írjuk fel, hogy a bemenetek 2 oszlopát (A és B) jobbról kiegészítjük az egyetlen egy 

kimenet oszlopával, amit Y fejléccel látunk el. Hogy bizonyos bemeneti kombinációkban mi lesz a művelet 

kimenete, azt mindig egy sorban találjuk (lásd ). 
 

A B Y 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Olvassuk például a 3. sort. Itt A=1 és B=0. Ilyenkor az és kapu kimenetén az Y=0 jelenik meg. Sőt, ha csak az Y 

oszlopot nézzük, azt látjuk, hogy csak 1 esetben ad 1-es kimenetet a művelet, éppen akkor, amikor mindkét 

bemenet 1. Ha a 0-hoz a hamis vagy a nem, az 1-eshez az igaz vagy az igen értelmet rendeljük, akkor az és kapu 

akkor és csak akkor ad igaz kimenetet, ha minden bemenete igaz. 

Szokás ezt a műveletet még logikai szorzásnak vagy konjunkciónak is nevezni (lásd ). 

 

2.2. nand (nemés) kapu 

A következő művelet az ún. nemés vagy nand, már jól mutatja, hogy milyen szerkesztési elveket 

alkalmazhatunk a digitális technikában. A művelet tulajdonképpen egy és művelet kimenetének negálása 

(invertálása, jelfordítása) (lásd ). 

 

Tehát a nand kapu (művelet) akkor és csak akkor ad igaz kimenetet, ha a bemenetei közül legalább az egyik 

negált (hamis, vagyis 0 értékű). Mondhatjuk úgy is, hogy a kimenet akkor és csak akkor lesz hamis, ha 

bemenetei azonosan ponáltak (igaz, vagyis 1-es értékűek). 
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Amikor a jeleket egy számítógép áramkörein vizsgáljuk, szokás a ponált, illetve negált kifejezés mellett az 

alacsony illetve a magas jelszintekről beszélni ugyanebben az értelemben, arra utalva, hogy a feszültség szint 5 

volt, illetve kisebb, mint 2,8 volt. 

Kis kreativitással (mely a digitális technikában gyakran használt mindennapi munkaeszköz) a készen kapható 

integrált áramköri megvalósítás helyett a már eddig ismert 2 műveletünk „összeépítésével” is megvalósíthatnánk 

a kívánt műveletet. Használjuk frissen szerzett tudásunkat, és állítsunk össze egy nand műveletet az eddig 

megismert 2 kapu felhasználásával. Vagyis vegyünk egy and kaput és a kimenetéhez kapcsoljunk egy not 

kaput, ahogy a mutatja. 

4-2. ábra - 

 

Most már minden túlzás nélkül és büszkén digitális szakembernek tekinthetjük magunkat, hiszen 

megvalósítottunk egy ún. „összetett logikai funkcionalitást” elemi kapukból, melyet a célként előzetesen 

létrehozott igazságtábla alapján építettünk. A későbbiekben sem fogunk mást csinálni, csak esetleg az 

igazságtábla és a kapcsolás lesz egy kicsit bonyolultabb. 

A nand kapu még egy érdekes felhasználásáról kell szót ejtenünk. Képzeljük el, hogy a kapu mindkét 

bemenetére ugyanazt a bemeneti jelet kötjük, vagy másképp fogalmazva, egy nand kapu bemeneteit 

összekötjük a szerint. 

4-3. ábra - 

 

Ekkor a nand kapu kimenete 0-t ad, ha a bemenet 1, és 1-et, ha a bemenet 0, hiszen az igazságtáblának csak 

azon sorai érvényesülhetnek, ahol mindkét jel egyezik. Ez az eredmény tehát azzal jár, hogy a bemenet 

tulajdonképpen egy jelfordításon esik át (lásd ). 
 

A B Y 

0 0   

0 1   

1 0   

1 1   

Vegyük fel az egyes eseteket és kövessük végig a kapcsoláson a jel terjedését. 

Legyen A’ az A bemenetű nand kapu kimenete, B’ a B bemenetű nand kapu kimenete. Ha A=0 és B=0, akkor a 

jelfordítás miatt a harmadik nand bemeneteire az A’=1 és a B’=1 érkezik. Ha a harmadik nand (ahol a kimeneti 

jel legyen Y) kapu bemenetein 2 db 1-es van, akkor a kimenete 0, tehát az igazságtáblába beírhatjuk az első 

sorba a 0-t (lásd 1. sor). 
 

A B Y 

0 0 0 
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0 1 
 

1 0 
 

1 1 
  

Ugyanígy, ha A=0 és B=1, akkor A’=1 és B’=0, ekkor Y=1 (lásd 2. sor). 
 

A B Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0   

1 1   

Ugyanígy, ha A=1 és B=0, akkor A’=0 és B’=1, ekkor Y=1 (lásd 3. sor). 
 

A B Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1   

Ugyanígy, ha A=1 és B=1, akkor A’=0 és B’=0, ekkor Y=1 (lásd 4. sor). 
 

A B Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Figyeljük meg, hogy a részekre bontás (dekompozició) és a jelterjedés vizsgálata alatt az új kapcsolásban egy 

szabályt követtünk. Ez az ún. De Morgan-azonosság. Mit is csináltunk? Egy diszjunkciót (vagy kapcsolatot) 

helyettesítettünk a jelek egyedi fordítása és kapcsolatának invertálásával. 

Az első De Morgan-azonosság így szól: 

¬(A ∨  B)= ¬A ∧  ¬B 

Ennek felhasználásával adódik, hogy: 

A ∨  B=¬(¬A ∧  ¬B) 
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ami éppen az általunk használt szabály: 

2 jel vagy kapcsolata azonos a negált jelek és kapcsolatának tagadásával. 

Vajon ha a vagy kapcsolat leírható és kapcsolatokkal és negálásokkal, akkor az és kapcsolat is leírható-e vagy 

kapcsolatok negálásával? Hát persze! 

Ez a másik De Morgan-azonosság: 

¬(A ∧  B)=¬A ∨  ¬B 

ami ekvivalens azzal, hogy: 

A ∧  B=¬(¬A ∨  ¬B) 

Ennek a 2 törvénynek hihetetlen jelentősége van az áramkörök, és ezzel a logikai kapcsolások, műveletek 

optimalizálásánál. Nem mindegy ugyanis, hogy egy logikai áramkör hányféle kaput tartalmaz. 

Technológiai szabály, hogy annál egyszerűbb és főleg olcsóbb kivitelezni egy kapcsolást, és esetleg több milliót 

legyártani belőle, minél kevesebb típusú kapuval lehet megvalósítani. A De Morgan-szabályokat általánosan 

jegyezzük meg úgy a gyakorlat számára, hogy az és kapcsolat és a vagy kapcsolat mindig helyettesíthető három 

negáció és a másik művelet kompozíciójával. Ezek alapján tehát a korábban tárgyalt és kapcsolat helyettesítő 

kapcsolása egyszerű formális szerkesztéssel az szerint alakul. 

4-5. ábra - 

 

Mivel egy általános logikai kapcsolásnak az egyszerűsítése a fentiek miatt igen fontos, törekednünk kell arra, 

hogy az egyes jel elemek (A, B, C, D, ..., Y stb.) csak közvetlenül essenek negáció alá (ezt úgy mondjuk, hogy a 

negáció csak atomi kötésekben legyen), és az így zárójelekkel összetett kifejezések egymással csak egyfajta 

logikai kapcsolatban legyenek. 

Ha a zárójelek között csak vagy, illetve csak és kapcsolat van, és teljesül a negáció atomi kötésének feltétele, 

akkor ún. normál formában adott a logikai kapcsolás. Ha a zárójelek között csak vagy kapcsolat van, akkor 

diszjunktív normál formának nevezzük, ha a zárójelek között csak és kapcsolat van, akkor konjunktív normál 

formának nevezzük a kifejezést. Például egy diszjunktív normál formájú logikai kifejezés a 

X=(¬A ∧  ¬B) ∨  (C ∧  B) ∨  (¬D ∧  E) 

logikai egyenlettel megadott formula. 

Az alábbi egyenlet pedig nem normál formában adott, mert a negáció nem atomi kötésben van, hanem összetett 

részkifejezést negál (pirossal): 

Y=(¬A ∧  ¬B) ∨  ¬(C ∧  B) ∨  (¬D ∧  E) 

Egy kis átalakítással persze ezt is normál formára hozhatjuk, ha alkalmazzuk a De Morgan-azonosságot: 

¬(C ∧  B) = ¬C ∨  ¬B 

ezért: 

Y=(¬A ∧  ¬B) ∨  ¬C ∨  ¬B ∨  (¬D ∧  E) 

Mint a hagyományos matematikai egyenletek körében, a matematikai logikában is vannak olyan azonosságok, 

melyekkel a normál formára történő alakítás elvégezhető. Ezek az implikáció, a 2 De Morgan-azonosság, a 

disztributivitás, a kettős tagadás, az idempotencia, illetve az ún. adszorbciós szabályok. 
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Mivel már értjük az alapvető logikai műveletek működését, nincs akadálya annak, hogy sorra vegyük ezeket: 

Ekvivalencia: A ⇔ B = (A ⇒ B) ∨  (B ⇒ A) 

Jelentése: A akkor és csak akkor, ha B = (Ha A, akkor B) vagy (Ha B, akkor A) 

Implikáció: A ⇒ B = ¬A ∨  B 

Jelentése: Ha A, akkor B = NemA vagy B 

I. De Morgan-törvény: ¬ (A ∨  B) = ¬A ∧  ¬B, 

ami ekvivalens azzal, hogy A ∨  B=¬(¬A ∧  ¬B) 

Jelentése: A és B vagy kapcsolata = a tagok negációjának és kapcsolatán végrehajtott invertálással. 

II. De Morgan-törvény: ¬(A ∧  B) = ¬A ∨  ¬B 

ami átalakítva: A ∧  B = ¬(¬A ∨  ¬B) 

Jelentése: A és B és kapcsolata = a tagok negációjának vagy kapcsolatán végrehajtott invertálással. 

Disztributivitás szabálya: (A ∧  B) ∨  C = (A ∨  C) ∧  (B ∨  C) 

Jelentése: A és B és kapcsolatának vagy kapcsolata C-vel = A-nak és B-nek C-vel vett vagy kapcsolata és 

kapcsolatával. 

Kettős tagadás: ¬(¬A) = A 

Jelentése: A kétszeres negálása = A-val 

Idempotencia: A ∨  A = A ∧  A = A 

Jelentése: A-nak önmagával vett és, valamint vagy kapcsolata egymással és A-val is azonos. 

Adszorbciós szabályok: (A ∧  B) ∨  A = A, valamint (A ∧  B) ∧  A = A 

Jelentésük: Két tag és kapcsolatának vagy kapcsolata az egyik taggal azonos a taggal, illetve két tag és 

kapcsolatának és kapcsolata az egyik taggal azonos a taggal. 

2.3. nor (negált vagy) kapu 

Folytassuk az elemi kapukkal történő ismerkedést a nor, vagyis a negált vagy kapuval, melyet egy vagy és egy 

not kapu soros kötésével mi is előállíthatnánk. Nem is lepődünk meg azon, hogy az igazságtáblájának kimenete 

éppen a már jól ismert vagy kapu bitenkénti negálásával előállítható, illetve azzal azonos (lásd ). 

 

Ez a kapu tehát csak akkor ad igaz kimenetet, ha a bemenetek mindegyike hamis, és úgy viselkedik, mintha egy 

vagy kaput sorba kötnénk egy not kapuval. 

2.4. xor (kizáró vagy) kapu 

A következő elemi kapu az ún. xor, vagy kizáró vagy kapu. Úgy lehet könnyen elképzelni, ha arra gondolunk, 

hogy egy vagy kapu működését szigorítanánk azzal a feltétellel, hogy csak akkor adjon igaz kimenetet, ha a 
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bemenetek különbözőek. Vagyis kizárnánk az azonos 0,0 és az 1,1 bemeneteket az igaz kimenetet adó 

kombinációkból. Innen a neve is, a kizáró vagy, vagyis csak akkor igaz, ha a bemenetek közül egy és csak egy 

igaz. Szokás ezt még antivalencia függvénynek nevezni, illetve előfordul az exor rövidítés is, ami az „exclusive 

or”-ból ered (lásd ). 

 

2.5. xnor (nem kizáró vagy) kapu 

A következő elemi kapu az ún. xnor, vagy nem kizáró vagy kapu. Ha az előbb megismert xor kapu kimenetén 

végrehajtunk egy jelfordítást, éppen a xnor kaput kapjuk. Vagyis zárjuk ki a különböző 1,0 és az 0,1 

bemeneteket az igaz kimenetet adó kombinációkból. Tehát a kimenet akkor és csak akkor igaz, ha a bemenetek 

egyforma ponáltságúak. Szokás ezt még „antivalencia not” függvénynek nevezni, illetve előfordul az exnor 

rövidítés is, ami az „exclusive not or”-ból ered (lásd ). 

 

Természetesen ez a kapu is felépíthető alapkapukból, ahogy ezt a mutatja. 

4-6. ábra - 

 

Most, hogy ismerjük a kettes számrendszert, sőt értjük azt is, hogy a különböző logikai műveletek, vagy az 

elemi műveletekből összeállított kapcsolások hogyan dolgozzák fel a bináris adatokat (biteket), tanuljuk meg a 

kettes számrendszerben érvényes olyan műveleti szabályokat, mint az összeadás, kivonás, szorzás és osztás 

pozitív és negatív számokkal. 

3. Bináris számok összeadása 

Néhány alapszabály: Az általános képlet a legnagyobb ábrázolható számra Max = 2n–1,ahol n az alkalmazott 

bitek száma. Például, ha három bitből álló jelsorozatot tekintünk, akkor az ábrázolható legnagyobb szám 23–1 

alapján (8–1), vagyis 7. Tehát az 111 sorozatban a legnagyobb szám a 7. 8 bites ábrázolásban 255 a legnagyobb 

ábrázolható egész szám, egy 16 bitesben 65535, 32 bites ábrázolás esetén pedig 4 294 967 295. 

A bináris számok összeadásának szabályait az alábbi táblázatban szemléltetjük. Ez is egyfajta igazságtábla, 

hiszen azt mondja meg, hogy az X és Y bemenetek lehetséges kombinációira milyen kimenetek adódnak az 

összeadás esetén. Csakhogy itt nemcsak a 2 összeadandó bit (X,Y) játszik szerepet egy-egy bit összeadásában, 

hanem, ahogy a tízes számrendszerben megszoktuk, lehet az előző oszlopban (jobbról) végrehajtott 

összeadásnak olyan eredménye, ami nagyobb, mint a lehetséges legnagyobb alaki érték, és ezért a következő 
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oszlop összeadásakor ún. átvitelt (carry) kell figyelembe vennünk. Ezt a következő oszlopban egy „Átvitel be” 

oszlopban vesszük figyelembe. Persze ennek az oszlopnak az összeadásakor is keletkezhet a legnagyobb alaki 

értéknél nagyobb szám, ekkor az eredmény (Z) mellett lesz egy „Átvitel ki” kimenet is. A szemlélteti egy bit 

összeadásának bemeneti és kimeneti jeleit. 

4-7. ábra - 

 

Most már nagy gyakorlattal a bemeneteket ún. inkrementálisan (vagyis egyszerűen eggyel való növeléssel) 

felírjuk a bemeneti oldalra (kék oldal), és tudjuk, hogy a három bemeneti bit esetén ez éppen nyolc eset (0–7) 

Esetek = 2nalapján (lásd ). 

 

A ot soronként úgy kell értelmezni, hogy ha például az első sorban az egyik összeadandó bit értéke 0, a másiké 

is 0, és az előző műveletből nincs átvitel, akkor az eredmény bit szintén 0 lesz, és nem keletkezik átvitel. Az 

átvitel ugyanaz a fogalom, mint amikor a tízes számrendszerben az összeadás során nagyobb szám keletkezik, 

mint tíz, vagyis a számrendszer alapszáma. Ilyenkor a balra következő oszlopban egy alaki érték növelést 

hajtunk végre („maradt az egy”). Ha tehát 2 bináris szám összeadását valósítjuk meg, akkor, ha a táblázat szerint 

járunk el: 
 

  
14     

0000 1110 

+ 29   
+ 0001 1101 

  
43     

0010 1011 
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Jobbról haladva az összeadandó bitpárosokat és az átviteleket a tartalmazza. 
 

0. 0+1 mivel nincs hozott átvitel, 3. eset 1 

1. 1+0 mivel nincs hozott átvitel, 5. eset 1 

2. 
1+1 nincs hozott átvitel, viszont itt 

keletkezik, 7. eset 
0 

3. 
1+1 van hozott átvitel és keletkezik is, 8. 

eset 
1 

4. 
0+1 van hozott átvitel és keletkezik is, 8. 

eset 
0 

5. 0+0 van hozott átvitel, 2. eset 1 

6. 0+0 nincs hozott átvitel, 1. eset 0 

7. 0+0 nincs hozott átvitel, 1. eset 0 

A keletkezett bináris szám 001010112, ami éppen 4310, illetve 2B16. 

Az világosan látszik az előbbi összeadásnál, hogy az egymás alá írt biteket sorban jobbról balra, „egyenként” 

adtuk össze, és ezekkel az „egyenkénti” összeadásokkal haladtunk balra mindaddig, amíg el nem fogytak az 

összeadandó bitek. Mikor digitális technikai megközelítésben tekintünk egy folyamatra, rögtön észre kell 

vennünk, ha az logikailag egy részfolyamat ismétlődéséből áll. Erre kis gyakorlattal később szinte rááll a 

szemünk. Például itt az egy bitpár összeadása sorban történő ismétléséről van szó. 

3.1. „Félösszeadó” 

Ez a részfeladat pontosan az, hogy 2 bit összeadása megvalósul, és lesz egy eredmény, valamint egy átvitel. A 

szereplők tehát: X az egyik bit, Y a másik bit, Z az eredmény, és Cout (carry out) a keletkező átvitel. 

(Megjegyezzük, hogy a digitális technikában minden számba vett adat mindig létezik, például átvitel akkor is 

van, ha nem keletkezik, akkor ugyanis 0). 

Úgy okoskodunk, hogy ha lenne egy olyan digitális gépünk, ami a 2 bemenet összeadását és átvitelképzését 

megvalósítaná, akkor ezeknek valamilyen soros kötésével tetszőleges szélességű bináris minták összeadhatóak 

lennének. Már csak azt kellene valahogy megoldani, hogy ezek az egyes bitpárkezelő egységek fogadják az 

előző (alacsonyabb helyi értéken) dolgozó ugyanolyan gépek keletkező átvitelét. Azt a rendkívül egyszerű és 

magától értetődő technikát, hogy egy bonyolultnak tűnő folyamatot kisebb, átlátható alfolyamatokra bontunk, 

elegánsan dekompozíciónak, vagy józan földművesi észjárásnak nevezzük, és a digitális technikai tervezésben 

gyakran használjuk. 

Kell tehát egy olyan digitális gép, ami megoldja az X,Y fogadásának/kezelésének és Z, valamint Cout 

előállításának feladatait. Ezenkívül kell egy, nyilván ebből továbbfejlesztett (úgy mondjuk, hogy általánosított) 

gép, ami már tetszőlegesen sorba kapcsolható. A megmutatja a 2 bit összeadását megvalósító összeadó 

művünket, ami nagyjából a „fele” a teljes feladatnak, nevezzük is el „félösszeadó”-nak. 

4-8. ábra - 
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A digitális technikai feladatok körében a tervezést majdnem mindig az igazságtáblázat kitöltésével kezdjük. 

Ismerjük a jelszereplőket a bemeneten, és pontosan tudjuk, mit akarunk az egyes bemenetekre a kimeneten látni. 

Ez éppen egy igazságtábla. Kell tehát egy táblázat, aminek van 2 bemenete és 2 kimenete. Azt is látjuk, hogy 

mivel csak 2 bemenet van, a lehetséges bemeneti esetek száma Esetek=2nalapján éppen 22= 4 (lásd ). 

 

Most egy kicsit figyelmesebben kell megvizsgálnunk a bemenetre adandó válaszokat. Nincs véletlenül olyan 

elemi kapu vagy nem túl bonyolult kapcsolás, ami éppen ezt, vagy ennek a táblázatnak valamilyen oszlopát 

vagy oszlopait adná? Úgy kell tekintenünk a táblázatra, mintha a kimeneti oldalak oszlopai külön kapcsolási 

megvalósíthatóságúak lennének. 

Vagyis kell egy-egy kapcsolás, ami a szerinti értékeket szolgáltatja. 

 

Vegyük először az elsőt, azt, amelyik a bemenetek összegét állítja elő. 

Ezt a kimeneti mintát már láttuk valahol! Kis keresgélés után rájövünk, hogy ez pontosan a xor kapu 

igazságtáblájának kimeneti oldala, hiszen: Z = X⊕Y (lásd ). 
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Vagyis az X és az Y bemenetek kezelése egy egyszerű xor kapuval megoldható. 

Rajzoljuk fel, és őszintén remélem, hogy senkit nem zavar meg, hogy az adatlapon a bemeneteket A-val és B-

vel jelöltük (lásd ). 

4-9. ábra - 

 

Ugyanakkor az is látszik, hogy az átvitel kezelése, mely szintén a bemenetek függvénye is, valószínűleg külön 

részáramköri megvalósítású lesz, ezért a át már most kiegészítjük a rajzunkat az X és Y további 

felhasználásának lehetőségével (lásd ). 

4-10. ábra - 

 

A  kapcsolási rajzjel a fizikai összeköttetést jelöli 2 jelvezeték között a  pedig azt, hogy a 2 jelvezeték nem 

érintkezik. 

Nézzük most a másik kimenet előállítását, vagyis az átvitel (egy később gyakran használt kifejezéssel élve, a 

túlcsordulás bit) előállítását (lásd ). 
 

Átvitel ki (Cout) 

0 

0 

0 

1 

Erre meg azt találjuk, hogy pontosan azt csinálja, amit egy és kapunak kell (lásd ). 
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Vagyis 

Cout = X∗ Y 

Ha tehát az eddigi kapcsolásunkat kiegészítenénk egy és kapuval, akkor a „félösszeadó”-t megvalósíthatnánk 

egy xor és egy and kapunak a bemenetekre történő párhuzamos kötésével. A szerint kiegészítettük 

kapcsolásunkat az átvitel kezelésének részáramkörével is: 

4-11. ábra - 

 

3.2. „Félösszeadó” megvalósítása integrált áramkörökkel 

Megépítettünk egy „félösszeadó”-t, amivel 2 bit összeadása és azok átvitele megvalósítható. Ha komolyan 

gondoljuk, a most még csak rajzon létező kapcsolás fizikailag is kivitelezhető, akár házi eszközökkel is, egy 

74LS136 jelű xor kapukat tartalmazó, és egy 74LS08, 4 db and kaput tartalmazó integrált áramkörrel. 

Az áramkörök adatlapján (datasheet) általában van egy felülnézeti kép, ahol az ún. lábkiosztás látható. Készítsük 

el most ez alapján virtuálisan magát a fizikai kapcsolást. 

4-12. ábra - 

 

Nézzük a áramköreit és értelmezzük a látható jelöléseket. A VCC az áramkör működéséhez szükséges ún. 

tápfeszültséget jelöli, erre a „lábra” tehát a működtető tápfeszültség, az 5 volt kerül. A GND (ground) lábra a 

rendszer áramköreinek zárásához szükséges potenciál, az ún. „föld” kerül, ennek szintje 0 volt. Ezenkívül 

mindkét áramkörben, rövidítve IC-ben (integrated circuit), egy számmal és egy betűvel jelölt láb van. A szám az 

adott funkcionális kapu sorszáma, pl. 1 az 1-es kapu. Az A, B a bemeneteket, az Y pedig mindig a kimenetet 

jelöli. Tehát például a 74LS08 IC-n 1A az 1. és kapu A jelű bemenete, 1B az 1. és kapu B bemenete, 1Y pedig 

az 1. és kapu kimenete. Ugyanígy a 74LS136-os IC-n a jelölések ugyanezt jelentik, csak természetesen itt nem 

egy and funkció valósul meg, hanem egy xor. 

Ha kapcsolási rajzunkat nézzük, akkor tehát kell nekünk egy xor kapu és egy and kapu, amit egymással 

párhuzamosan kötünk, és egy kicsit jobb elrendezésben az alább látható. A tápvezetéket pirossal, a bemeneti 
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jeleket zölddel, a kimeneti jeleket pedig kékkel jelöltük (lásd ). Amikor digitális kapcsolást tervezünk vagy 

építünk, tulajdonképpen mindig a fenti lépéseket hajtjuk végre. 

4-13. ábra - 

 

3.3. Teljes összeadó 

Most vagyunk félúton, hiszen már tudunk egy biten összeadni. De sajnos több biten kellene, mert ezzel a 

kapcsolással – lássuk be – még nem tudnánk magunkra vonni a digitális szakma harsogó elismerését. De hogyan 

is lássunk hozzá? Hát persze megint vesszük a jó öreg igazságtáblát, majd a kimenetek logikai függvényeit, 

ezután megtervezzük a kapukból a kapcsolási rajzot, végül huzalozzuk a fizikai IC-ket és megépítjük az 

áramkört. 

4-14. ábra - 

 

A teljes összeadó () jelszereplőinek listája a „félösszeadó”-hoz képest (ha emlékszünk még a kézzel elvégzett 

összeadásra) abban különbözik, hogy képes fogadni az alacsonyabb helyi értékeken keletkezett átviteleket is. 

Ezt jelöltük Cin-el. Vagyis a bemenetek száma nem 2, mint a „félösszeadó”-nál, hanem 3, tehát az igazságtábla 

bal oldala három oszlopos, és emiatt (23=8) nyolcsoros, hiszen a bemeneti jelek különböző eseteinek száma 

nyolc (lásd ). 
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Na, ez már bonyolultabb kissé, mint a „félösszeadó”, de mi lenne, ha a már megépített „félösszeadó”-ra úgy 

gondolnánk, mint egy már kész és zárt kapcsolásra, amit csak felhasználunk a teljes összeadó tervezésénél. 

Vegyük észre, hogy az eredmény, Z, nem más, mint a félösszeadó Z1 = X⊕Y eredményének„félösszeadás”-a a 

harmadik bemenettel, Cin-el, úgy, hogy előbb elvégezzük a „félösszeadás”-t, majd az eredményt bevezetjük egy 

másik „félösszeadó”-ba az egyik bemenetként (lásd ). 

 

Ez logikai egyenlettel írva ezt jelentené: 

Z =(X⊕Y) ⊕ Cin 

Na, ezzel gyorsan megvoltunk, de mi lesz a kimeneti átvitel kezelésével? Beláthatjuk, hogy ha az előbbiekben 

szükségessé vált 2 félösszeadó átvitelei közül bármelyikben keletkezik átvitel, akkor az egész összeadásnak is 

van átvitele (lásd ). 

 

Az átvitel igaz akkor és csak akkor, ha legalább az egyik átvitel igaz. Ezt pedig egy or kapu tökéletesen 

megvalósítja. A 2 „félösszeadó” átviteleire használt vagy kapcsolat adja a teljes összeadó átvitelének logikai 

értékét: 
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Cout = (X∙Y)+(Cin∙(X⊕Y)) 

Az átvitelt kezelő fenti egyenlet elsőre talán nem tűnik könnyen áttekinthetőnek, de ha részenként vizsgáljuk, 

könnyebben boldogulunk. Vizsgáljuk két külön részletben, melyet egymással egy vagy kapcsolat köt össze. Az 

(X∙Y) egyenletrészlet (lévén egy egyszerű és kapcsolat) akkor és csak akkor ad igaz eredményt, ha mindkét 

bemenet igaz. Ez tulajdonképpen az első „félösszeadó”-nk átvitele. 

A másik zárójeles kifejezésben az (X⊕Y) kifejezés az eredeti bemenetek összege, mely igaz, ha a bemenetek 

különbözőek. Ennek eredménye és kapcsolatban van a bejövő átvitellel, így ez a kifejezés pontosan akkor ad 

igaz értéket, ha X és Y különböző, és van bejövő átvitel. 

Mivel a két egyenletrészlet egymással vagy kapcsolatban van, ez azt jelenti, hogy a kimeneten akkor jelenik 

meg átvitel, ha az eredmény képzésénél, az átvitelek között, illetve ha mindkettőnél átvitel keletkezik. 

A megmutatja a 2 „félösszeadó”-ból megépíthető kapcsolást. 

4-15. ábra - 

 

Látszik, hogy bemeneteknek az első félösszeadóval történő feldolgozásának eredményét (Z1) bevezetjük a másik 

félösszeadó egyik bemenetére, míg a másik bemenetre a kapott átvitel kerül (Cin). A második félösszeadó által 

szolgáltatott eredmény a teljes összeadó eredménye (Z), míg a 2 félösszeadó átviteleinek vagy kapcsolata adja a 

teljes összeadó átvitelét (C1+C2). 

Ha leltárt készítünk, látjuk, hogy 2 kizáró vagy kapu, 2 és kapu, és sajnos 1 vagy kapu kell a megépítéshez. 

Milyen jó lenne, ha csak 2 típusú kapuval megoldható lenne a kapcsolás, mert akkor a fentebb használt 74ls08 

és 74ls136 IC-kkel 2 tok felhasználásával megépíthetnénk. Gondoljuk hát át, hogy az átviteleket a végén vagy 

kapcsolatba hozó kapu helyett nem alkalmazhatnánk-e egy xor kaput, amiből 4 is van a 74ls136 IC-ben. Vagyis 

a kapcsolásunk a szerint módosulna. 

4-16. ábra - 
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A és a összevetéséből láthatjuk, hogy a xor és a vagy kapu működése csak a mindkét bemenet igaz értéke 

esetében különbözik egymástól. 

 

 

Ha biztosak lehetnénk abban, hogy ebben a kapcsolásban az az eset, amikor minkét „félösszeadó” átvitelének 

értéke 1, sohasem fordul elő, bátran használhatnánk xor kaput az eredeti vagy kapu helyett. 

Tételezzük fel, hogy az első „félösszeadó” átvitele (C1) 1. Ez pontosan akkor van, ha mindkét bemenet 1, ekkor 

az utolsó or kapu egyik bemenetére biztosan 1 kerül, az eredmény (Z1) pedig 0 lesz. A másik bemenetet egy és 

kapu táplálja, amely az első „félösszeadó” eredményét (Z1) kapja, ami esetünkben biztosan egy 0, az és kapu 

másik bemenete a kapott átvitel (Cin), ami akár 1, akár 0, az és kapu kimenetén biztosan 0 jelenik meg. Ebből 

következik, hogy az utolsó or kapu bemenetein sohasem lesz 2 db 1-es, vagyis kicserélhető egy xor kapura. 

Lehetnek olyanok, akik most rosszalló fejcsóválással veszik tudomásul a cserét, de a gyakorlatban a jól 

átgondolt egyszerűsítésnek komoly szerepe van (mondhatnánk se szeri se száma), mert a megbízható 

funkcionalitás mellett a gazdaságosság a legfőbb szempont, és ha még egy tokot kell terveznünk az 

összeadónkra, akkor annak beültetése, férőhelye, huzalozása, fogyasztása, sőt, megnövekedett meghibásodási 

valószínűsége nagyobb darabszámnál komoly hátrány lehet. Vagyis a digitális technika terén frissen szerzett 

tervezési tudásunkat kiegészítjük a kapcsolás egyszerűsítésének fázisával, melyet, ha lehet, mindig 

alkalmazzunk, persze lehetőleg még a sorozatgyártás megkezdése előtt. 

3.4. A teljes összeadó áramköri megvalósítása 

Miután a logikai kapcsolással és a mindig kötelező ellenőrzéssel készen vagyunk, elkezdhetjük „virtuálisan” 

megépíteni az áramkörünket. Az első lépés, hogy a fenti, készen kapható integrált áramkörök lábait a kapcsolási 

rajz szerint összekössük. Ez az ún. huzalozás, ami, mint kifejezés, abból az időből ered, amikor még valóban 

huzalokkal, sőt, huzalerdőkkel kapcsolták össze az egyes részkapcsolásokat. Ma azonban nyomtatott 
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áramköröket használunk. Ez valójában egy vékony vezető réteg egy szigetelő lemezen, amiről egyszerű esetben 

az áramkörök összeköttetésein kívül eltávolítanak mindent. A lemez mindkét oldalán van egy-egy vezető fólia, 

ezért az összeköttetéseket szétoszthatjuk a lemez 2 oldalára úgy, hogy egy-egy jelvezetéket a lemezbe fúrt 

lyukakon is átvezethetünk, mivel a lyukak belső palástja a galvanizálás (felületbevonó kémiai eljárás) miatt 

szintén vezet. 

4-17. ábra - 

 

Mivel a 74LS136-os áramkörben 4 db xor kapu van, a 74LS08-ban pedig 4 db és kapu (), ezért el kell 

döntenünk, hogy a kapcsolásban jelzett áramköri szerepeket melyik belső integrált kapura osztjuk. Általánosan 

mindkét IC-nél a bemenetek jelölése egy szám és egy betű kombinációjából áll. A szám a kapu száma a tokon 

belül, a betű pedig ha A, akkor ez az egyik bemenet, ha B, akkor a másik bemenet, ha pedig Y, akkor az adott 

sorszám ú kapuhoz tartozó kimenet. A következő ábrába beírtuk a tervezett kapusorszámokat. Vagyis az első 

félösszeadó xor műveletére a 74LS136-os első kapuját használjuk, majd a második „félösszeadó”-hoz a 

második kaput, és a keletkező átvitelhez a negyediket. Ugyanúgy, az és kapuk felhasználása is a szerint történik. 

4-18. ábra - 

 

A következő lépés, hogy valamilyen áramköri huzalozást segítő programmal megtervezzük a nyomtatot 

áramköri huzalozás rajzát. Ilyenkor kiindulhatunk a kapcsolási rajzból és nagyon sok jó program van, ami 

automatikusan elkészíti a nyomtatott áramköri tervet, vagy használhatunk (jóval) egyszerűbb tervezőt, ahol 

nekünk kell az összeköttetéseket bejelölni. Az áramkörök és más alkatrészek „beültetésére” olyan átmenő 

furatokat helyezünk el a panelen, amelyekbe pontosan illeszkednek az integrált áramköreink lábkiosztásai. A 

74LS136 és a 74LS08 IC-k egy-egy 14 lábú tokban nyertek elhelyezést, amit a 2-szer 2 függőleges furatoszlop 

jelez. 

Kövessük végig a huzalozást a következőképpen, figyelemmel arra, hogy a nyomtatott áramköri lap 2 oldalán 

futó összeköttetéseket más-más színnel ábrázoltuk. Azt az oldalt, ahol az áramköri elemek lesznek, 

„alkatrészoldalnak” nevezzük, és a huzalozást ezen az oldalon zölddel jeleztük. A másik oldal az ún. „forrasztási 

oldal”, itt az összeköttetések színe piros. Szokás még a tervezéskor az ún. „feliratoldal”-t is figyelembe venni, 

ahol a szerelést vagy a későbbi tesztelést segítő feliratok vannak, ez most kék színnel ábrázolt. A furatok és az 

alkatrészoldalon a fóliából kialakított feliratok, jelzések színe sárga. 

4-19. ábra - 
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A alapján nyomon követhető, hogy az X-szel és az Y-nal jelölt bemenetek közvetlenül a 74LS136-os első xor 

kapujának 1A és 1B bemeneteire kerülnek, illetve onnan tovább, az első félösszeadó átvitelének előállításához a 

74LS08 első kapujának 1A és 1B bemenetére. 

A 74LS136-os első xor kapujának kimenete az 1Y jelű, közvetlenül a mellette lévő második xor kapu 2A 

bemenetére van kötve, ennek a kapunak a második bemenetére, a 2B-re csatlakozik a hozott átvitel Cin jel. 

A 74LS136-os második xor kapujának kimenetén keletkezik a teljes összeadó eredmény kimenete, a Z, amit 

kivezetünk egy csatlakozó pontra. 

Az első félösszeadónak a 74LS08-as első kapujára kötött X és Y jelek 1Y kimenete visszacsatlakozik a 

74LS136-os negyedik kapujának 4B bemenetére, amivel a Cout kimeneti átvitelt állítjuk elő. 

A második félösszeadó átvitelkezelése úgy valósul meg, hogy egyrészt a Cin, másrészt az első félösszeadó 

kimenete (a 74LS136-os első xor kapu 1Y kimenete) csatlakozik a 74LS08 második 2A és 2B bemenetére, majd 

a kimenete, 2Y a kapcsolási rajznak megfelelően a 74LS136-os tok negyedik xor kapujának 4A bemenetére köt. 

Az itt keletkező kimeneti átvitel pedig maga a Cout jel, amit szintén kivezetünk (lásd ). 

4-20. ábra - 

 

Ha a kapcsolást kiegészítjük néhány, a bemenet és a kimenet állapotát jelző leddel, valamint a három bemenetet 

vezérlő kétállású kapcsolóval, akkor a működő kapcsolásunk a szerint néz ki. 

4-21. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Adder 
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3.5. Összeadás 4 vagy több biten 

3.5.1. Hullámzó átviteles (ripple carry) összeadó 

Most, hogy már tudunk összeadni három bitet, könnyen elképzelhető, hogy ezeket a kis összeadó műveket sorba 

vagy párhuzamosan kapcsolva, tetszőleges szélességű bitcsoportok összeadására is készíthetünk kapcsolásokat. 

Persze felmerül az egyes bitek átvitelkezelésénél az a probléma, hogy a magasabb helyi értékű bitek összeadás-

kezelése például soros kötésnél csak akkor valósulhat meg, ha már az alacsonyabb bitek átvitelképzése 

befejeződött. Ezért a soros illesztésű összeadók mindig lassabbak, viszont egyszerűbbek, mint a párhuzamos 

kötésűek. Ezeket a soros kötésben a helyi értékeken hullámzó átvitelterjedés miatt „ripple carry” (hullámzó 

átviteles) összeadónak nevezik. 

4-22. ábra - 

 

Ha a teljes összeadóját egy egységnek tekintjük és azt egy „dobozzal” szemléltetjük, akkor a egy négybites 

„ripple carry” összeadót mutat. 

4-23. ábra - 
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A négybites RC (ripple carry) összeadó tehát egy teljes kapcsolásban úgy működik, hogy a legalacsonyabb helyi 

értékű bit készül el először az összeadással (ha itt nincs hozott átvitel, akkor ez és csak ez kiváltható egy 

„félösszeadó”-val), majd a keletkező átvitel és a két következő bitpár összeadását végzi el a következő teljes 

összeadó. Vagyis már a második bitpár esetén is van egy bizonyos késlekedés, jelesül az az idő, amíg az első 

összeadó az eredményével elkészül. Figyelemmel arra, hogy egy teljes összeadón áthaladó Cin -> Cout 

jelfeldolgozás 2 kapunyi időt vesz igénybe, ez egy n darab bitszélességű összeadó esetén 2n+1 kapu 

feldolgozási idejét jelenti. 

A leghosszabb utat bejáró Cin → Cout minden bit feldolgozásánál 2 kapunyi várakozást jelent ( - sárgával jelölve). 

Ha egy kapunyi várakozás - az egyszerűbb számolás kedvéért - 1 nanosecundum (ns), akkor egy 32 bites 

összeadásnál a Cin → Cout feldolgozás64 ns időt vesz igénybe. Az utolsó ( - enciánnal jelölve) összeadás 

eredményképzése szintén igényel egy-egy kapunyi időt, így már 2n+1 a kapott képlet. Tehát kapunként 1 ns-os 

késleltetéssel számolva 32 bit feldolgozása az eredmény stabil felhasználhatóságáig 65 ns. Persze az csak 

rózsaszín álom, hogy egy kapu késleltetése 1 ns legyen, és általában 90 ns körül van, tehát 5760 ns a körülbelüli 

teljes késleltetés. 

4-24. ábra - 

 

Persze fontos értenünk, hogy ez a képlet csak a fenti kapcsolással megvalósított esetben ad pontos értéket, 

hiszen éppen ezt a kapuelrendezést vettük figyelembe. 

3.5.2. Párhuzamos kötésű (look ahead carry) összeadó 

Más probléma merül fel a jóval gyorsabb párhuzamos kötésű összeadókon, ahol előre kellene látni, hogy ez 

egyes bitpozíciókon keletkezik-e átvitel, vagy sem. Ha kicsit alaposabban megvizsgálunk egy teljes összeadót, 

találunk benne 2 olyan „belső használatú” jelet, mellyel sikeresen megjósolhatnánk a keletkező átvitelt ( P és 

Q). 

4-25. ábra - 
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Az egyik akkor keletkezik, amikor az első félösszeadó átvitel megjelenik az első and kapu kimenetén. Ez 

magunk közt szólva éppen azt jelenti, hogy ha mindkét összeadandó bit 1-es, vagyis az and kapu bemenetei 

ponáltak, akkor bizonyosan lesz átvitel. Ezt a jelet a G-vel jelöltük, ami az angol „generate”, vagyis generált 

átvitel szóból ered. Ha tehát a G jel 1-es, akkor ez már a bemeneti bitek összeadásának pillanatában 

rendelkezésre áll, és nem kell még 2 kapu késleltetését kivárni. Mi a helyzet a másik belső jelünkkel? Az meg 

akkor lesz 1-es, ha legalább az egyik összeadandó 1-es. Vagyis lehet, hogy lesz átvitel, de ez már csak a Cin 

jeltől függ. Logikai függvényekkel leírva ez az alábbi: 

Gi = HiYi 

Pi = Xi⊕Yi 

fenti Gi és Pi felhasználásával pedig az eredmény és a kimeneti átvitel logikai függvényei: 

Z = Ci ⊕ Pi 

Ci+1 = Gi + CiPi 

Mivel a G és a P előállítása is egy-egy, egy időben lezajló kapukésleltetést jelent, valójában csak egy kapunyi 

idő veszik el. Ha az egyes átvitelek kiszámításának függvényeit folyamatosan behelyettesítve felírjuk az egyes 

kapuk logikai függvényeit, akkor látható, hogy ez a módszer könnyen megvalósítható mondjuk négybites 

blokkokra osztva. Látható, hogy minden első egyenlet egy vagy kaput reprezentál, amely mögött 1,2, vagy 3, 

szintén vagy kapus kapcsolat áll. Ezért az első logikai rétegben elő kellene állítani az egyes bitpárok G és P 

jeleit, majd ezeket egy olyan második rétegnek átadni, ahol az alábbiak szerint keletkeznek az átvitelek: 

C1 = G0 + P0C0 

C2 = G1 + P1C1 = G1 + P1 (G0 + P0C0) = G1 + P1G0 + P1P0C0 

C3 = G2 + P2C2 = G2 + P2G1 + P2P1G0 + P2P1P0C0 

C4 = G3 + P3C3 = G3 + P3G2 + P3P2G1 + P3P2P1G0 + P3P2P1P0C0 

Végül a harmadik rétegben létrehozni az eredményt és a kimeneti átvitelt. 

A párhuzamos, ún. „look ahead carry” tipusú 4 bites összeadók műveleti ideje 4. Összehasonlítva ezt a „ripple 

carry” összeadóval, aminél 2n+1= 9 kapunyi idő alatt kapjuk meg a végeredményt, látható, hogy ez a módszer 

jóval gyorsabb. 

4-26. ábra - 
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Persze felmerül a kérdés, hogy mi van zöldessárga blokkokkal jelölt második rétegben. () Erre mutatunk egy 

példát, amit a Texas cég egyik termékének, a 74LS83 négy bites összeadónak az adatlapjáról másoltunk ide. A 

mellékelt kapcsolási rajzon () jól elkülöníthetők az egyes logikai feldolgozó rétegek, ugyanúgy, mint azt a 

korábbiakban leírtuk. Az is jól látható, hogy az egyes emelkedő helyi értékeken egyre több kapu valósítja meg a 

korábban a logikai képletekkel leírt átvitelképzés kezelését. 

4-27. ábra - 
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Kövessük a jelterjedést egy, a valóságos viszonyokat pontosan tükröző animációban, mely a DM74LS38 négy 

bites gyors összeadó IC logikai blokkvázlata alapján készült () 

4-28. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Adder4 

 

Annak, hogy az összeadást a kettes számrendszerben, illetve a digitális technikában ilyen részletesen 

körbejártuk, nemcsak az az oka, hogy önmagában is szép feladat, hanem elsősorban az, hogy ennek a 

műveletnek a számítógépek működésében különleges jelentősége van. Látni fogjuk, hogy bináris számok 

összeadására vezethető vissza egy sor gyakran használt operáció, még a kivonás is. 

4. Bináris számok kivonása 

Ha már kivonás, akkor nézzük ennek is az elméletét. A bináris számok kivonása az összeadáshoz hasonlóan a 

helyi értékeken elvégzett műveletből és az átvitel/áthozat kezeléséből áll. Míg az összeadásnál egy helyi értéken 

átvitel keletkezik, amit „átviszünk” a következő helyi értékre, addig a kivonásnál, ha a kivonandó nagyobb, mint 

az az érték, amiből ki szeretnénk vonni, akkor „kölcsönveszünk”, „áthozunk” egy helyi értéknyit a következő, 

magasabb helyi értékről. Ezért itt „áthozat”-ról, „borrow”-ról (melynek jelentése kölcsön) beszélünk. Nézzünk 

is rögtön egy példát. 
 

242   
1111 0010 

-125   
-0111 1101 

117   
0111 0101 

Jobbról haladva a kivonandó bitpárosok: 
 

0. 0- → 2- → 1 és keletkezik áthozat 1 
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1 1 

1. 1-

0 
→ 1-

1 
→ 0 van áthozat és nem keletkezik 0 

2. 0-

1 
→ 2-

1 
→ 1 és keletkezik áthozat 1 

3. 1-

1 
→ 2-

2 
→ 0 van áthozat és keletkezik 0 

4. 1-

1 
→ 3-

2 
→ 1 van áthozat és keletkezik 1 

5. 1-

1 
→ 3-

2 
→ 1 van áthozat és keletkezik 1 

6. 1-

1 
→ 3-

2 
→ 1 van áthozat és keletkezik 1 

7. 1-

0 
→ 1-

1 
→ 0 van áthozat és nem keletkezik 0 

Korábban gyakran tapasztaltam, hogy a hallgatók könnyen megértik az egy helyi értéken keletkező átvitel 

szükségességét, ha a 2 összeadandó szám összege nagyobb, mint a számrendszer alapszáma. Ugyanakkor nem 

szokott magától értetődő lenni az az eset, amikor 0-ból kivonunk 1-et, illetve az, hogy ilyenkor miért és 

hol/honnan keletkezik az ún. áthozat. Ezért nézzük a bitpárok kivonását. Kiindulásként, mint korábban az 

összeadásnál, 2 bit kivonására is felírhatunk egy igazságtáblát (lásd ). 

4-29. táblázat - 4-29. táblázat 
 

X bit Y bit 
(Bi) 

Áthozat 

be 
Z 

(Bo) 

Áthozat ki 

0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 

0 1 0 1 1 

0 1 1 0 1 

1 0 0 1 0 

1 0 1 0 0 

1 1 0 0 0 

1 1 1 1 1 

Amikor egy helyi értékes számrendszerben egy kisebb számból kivonunk egy nagyobbat, nem tudjuk elvégezni 

a műveletet és leírni a maradékot, csak ha a kisebb számot egy helyi értékkel megnöveljük. Vegyük ezt az esetet 

a jól ismert tízes számrendszerben. 



 A digitális technika alapjai  

 55  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ha például a 2-ből kivonunk 5-öt, akkor -3-ot kapunk, és valósában ezzel a negatív számmal kell valamit 

kezdenünk. 

Ha felírjuk a fenti 242-öt és a kivonandó 125-öt a jól ismert kettes alapú polinom alakban, akkor a következőt 

kapjuk: 

 

 

Vizsgáljuk meg a legalacsonyabb és az azt megelőző helyi értéken a kivonást, vagyis nézzük az alábbi részletet: 

 

 

A pirossal kiemelt részt írhatnánk a következő módon is (most csak egyszer és csak a példa kedvéért): 

 

 

Amit csináltunk, az az,  hogy az első hatványon lévő tag együtthatójából „elvettünk” (kölcsönvettünk), és az 

eggyel alacsonyabb hatványkitevőjű, a 0. hatványon lévő tag együtthatójához adtunk (persze helyiérték-

helyesen, amivel ez az együttható kettő lett). Azt beláthatjuk, hogy a kisebbítendő polinom értéke ezzel nem 

változott, viszont a korábban „kisebb számból kell kivonni egy nagyobbat” helyzet megváltozott, hiszen ezen a 

helyi értéken most már (pozitív maradékot adóan), a kisebbítendőből kivonható a kivonandó. Azt a polinom-

átrendezést, amikor kölcsönvettünk a magasabb helyi érték együtthatótól, áthozatnak, vagy borrow-nak 

nevezzük. De ezt ilyen részletesen nem szoktuk leírni, csak fejben megjegyezzük, hogy a következő helyi 

értéken mostantól az együttható eggyel kevesebb. 

A 0-s helyi értéken elvégezzük a most már elvégezhető kivonást (102 – 1 = 210 – 1 = 1, ami jól látjuk, hogy azt 

jelenti: kettőből kivonunk egyet tehát az eredmény egy lesz). Ezután a nem módosított alakú polinomnál az 1-es 

helyi értéken elvégezzük az áthozat műveletét (1–1=0), és a keletkező részeredményből csak ezután lehet az 

eredeti kivonást is elvégezni (0–0=0), és így tovább. A következő 2 bitpár (a 0-val kezdve jobbról a számozást), 

a kettes és hármas helyi értékűek azért érdekesek, mert itt kétszer is továbbadjuk az áthozat-igényünket, amit 

csak a negyedik kisebbítendő helyi érték tud kiszolgálni, bár itt is keletkezik majd áthozat, ami, mint igény, 

egészen a hetedik bitpár kivonásáig tart. 
 

242   
1111 0010 

-125   
-0111 1101 

117   
0111 0101 

4.1. „Félkivonó” 

Lássunk neki a tervezésnek ugyanúgy, mint azt az összeadónál tettük. A ban felírtuk a félkivonó igazságtábláját. 

(Emlékeztetőül: a félkivonó csak a kisebbítendőt és a kivonandót kezeli bemenetként, és az eredményt, valamint 

az áthozatot adja kimenetként.) 

4-30. táblázat - 4-30. táblázat 
 



 A digitális technika alapjai  

 56  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

X 

bit 
Y 

bit 
Z 

(Bout) 

Áthozat 

ki 

0 0 0 0 

0 1 1 1 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

Avatott szemmel rögtön látjuk, hogy az eredményt egy kizáró vagy kapuval könnyen megvalósíthatjuk, hiszen 

ez éppen az ő igazságfüggvénye, vagyis: 

Z = X ⊕ Y 

Az áthozat előállításához azonban egy kicsit gondolkoznunk kell, és ilyenkor jól jön, ha leírjuk a 

megvalósítandó logikai függvényt (lásd ) 

4-31. táblázat - 4-31. táblázat 
 

X bit Y bit 
(Bout) 

Áthozat ki 

0 0 0 

 0 1 1 

1 0 0 

1 1 0 

A az XY, vagyis egy és kapu igazságfüggvényét tartalmazza: 

4-32. táblázat - 4-32. táblázat 
 

X 

bit 
Y 

bit 
XY 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Ha az X bemenetet negáljuk, akkor a következő, a ban szereplő igazságtáblához jutunk: 
 

  bit Y bit  Y 
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1 0 0 

 1  1  1 

0 0 0 

0 1 0 

Ez pedig éppen a keresett Bout-t adja, vagyis: 

 

Fentiek alapján a félkivonó kapcsolási rajza a látható. 

4-29. ábra - 

 

4.2. Teljes kivonó 

Ha azt gondoljuk, hogy 2 félkivonóból összerakható egy teljes kivonó, mint korábban a teljes összeadónál 

láttuk, akkor megérzéseink helyesek, ahogy a is mutatja. 

4-30. ábra - 
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És újra itt a régi dilemma, hogy hogyan lehetne kevesebb típusú tokból megoldani a kapcsolást, persze csak úgy, 

hogy a működési logika ne változzék. Elsőként vizsgáljuk meg a vagy kaput, mint korábban tettük ezt az 

összeadásnál. Vajon biztosan lehetünk-e abban, hogy a vagy kapu kimenetére sohasem érkezik 2 db 1-es? 

A B1-es áthozat csak akkor ad egyet, ha X=0 és Y=1, a B2-es áthozat pedig csak akkor, ha Z1=0 és Bin=1, azaz 

van Bin és Z1 nem igaz. Z1 pontosan akkor hamis, ha a bemenetek (X és Y) azonosak, ami ellentmond az X=0, 

Y=1 első feltételünknek. 

Ha ebben a „szofisztikus” érvelésben nem vagyunk biztosak, akkor mindig rendelkezésre áll a jó öreg kibővített 

igazságtábla, amibe (mint belső jeleket) a B2 bemeneteit is felvesszük és szorgalmasan és főleg pontosan 

kitöltjük (lásd ). 

 

Az a kérdés tehát, hogy B1 és B2 egyszerre lehet-e 1-es. A táblázatban pirossal jelöltük, ahol a B1 igaz, kékkel 

pedig, ahol a B2 igaz. Látható, hogy ez egyszerre nem teljesülhet, tehát a vagy kapu kiváltható egy xor kapuval. 

Mi a helyzet a negációval, amiből kettő is van az áramkörünkben? 

A (ún. ekvivalenciatáblázat) megmutatja, hogy nand kapukkal szinte minden kaput meg lehet valósítani. A 

táblázatból látszik, hogy egy nand kapuból könnyen lehet a bemenetek összeköttetésével invertert készíteni, 

valamint az és kapukat lecserélhetjük 2 sorba kötött nand kapura. 

Tegyük meg, és máris csak 2 típusú kapuval kell dolgoznunk. A szerint akár a xor kapu is kiváltható lenne nand 

kapuval, azonban 2 db xor kaput kiváltani 10 db nand kapuval már mélyen sérti a tervezői jó ízlést, úgyhogy 

marad a nand kapuk használata az and kapuk és az inverterek helyett. 

4-31. ábra - 
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Az új kapcsolásunk tehát a szerinti: 

4-32. ábra - 

 

4.3. A teljes kivonó áramköri megvalósítása 

Tehát kell a már jól ismert 74LS136-os IC, ami 4 db xor kaput tartalmaz, valamint 2 db 74LS08-as IC-ből 6 db 

nand kapu a teljes megépítéshez. Ha megterveztük a huzalozást, a szerinti eredményre jutunk, ahol sárgával a 

komponensoldalt, pirossal a forrasztási oldalt, szürkével egy szabadon írható ún. felirat maszkot jelöltünk. 

4-33. ábra - 
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Ha a beültetendő alkatrészeket is feltüntetjük, akkor kapcsolásunk szerint néz ki. 

4-34. ábra - 

 

Kapcsolásunkon elhelyezhetünk néhány kapcsolót, mellyel a bemenet vezérelhető, és néhány ledet, amivel 

pedig láthatóvá válik a kimenet. 

5. Teljes összeadó és teljes kivonó építése 

Amennyiben a teljes kivonót összeépítjük a korábban készített teljes összeadóval, akkor a teljes virtuális 

kapcsolásunk működés közben a szerint alakul. 

4-35. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/AddSub 
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Most, hogy már „virtuálisan” megvalósítottuk a teljes összeadót és a teljes kivonót tartalmazó áramkörünket, 

megpróbálhatnánk a valóságban is megépíteni. Az első dolgunk, hogy elemezzük a kapcsolási rajzot, amit 

korábban készítettünk, és elvégezzünk néhány kiegészítést (most éppen fordítva, mint szokott), hogy a 

virtuálishoz minél jobban hasonlítson majd a valóságos. 

5.1. Ledek és kapcsolók alkalmazása 

A bemeneteket egyrészt szeretnénk ledekkel kijelezni, másrészt a kapcsolás bemenő jeleit vezérelni úgy, hogy a 

bemenetként használt három kapcsolóval a teljes összeadó X, Y, és Cin bemenetét és a teljes kivonó X, Y, Bin 

bemenetét is ellássuk jelekkel, és szeretnénk a kimeneteket is „ledesen” láthatóvá tenni. 

Amikor egy ledes megjelenítést alkalmazunk, az azt jelenti, hogy a világító diódát (led – Light Emitting Diode) 

sorba kötünk egy ellenállással, és a dióda föld felé nyitott állapotban átengedi az áramot (amely egy szemléletes 

megközelítésben a pozitív saroktól folyik a negatív felé), és így világít. Vagyis a soros ellenállásból és a 

diódából álló alkatrész 2 végén, amikor a dióda világít, feszültségkülönbségnek kell lenni. 

A diódán a pozitív jel felé eső (anód) oldalát egy kis „fül” jelzi (lásd ). Ha az ellenállás szabad végpontjára pl. 5 

voltot kapcsolunk, akkor a led világítani fog. Ilyen kis részkapcsolással szeretnénk kiegészíteni a 

kapcsolásunkat, hogy lássuk, milyen bemenetekre milyen kimenetek adódnak. Az ellenállásra azért van szükség, 

mert a dióda ellenállása nagyon kicsi, és ha nem alkalmaznánk az ellenállást, akkor a 2 potenciál között ún. 

rövidzárat hoznánk létre, ami a tápforrást tönkretenné, ugyanúgy, ahogyan a háztartásban például egy zárlatos 

vasaló. 

4-36. ábra - 

 

Mivel három bemenetünk van és négy kimenetünk, ezért a fenti kis led egységből (ellenállás+led) éppen hat 

darabra van szükségünk. Ezeket úgy kell elhelyeznünk, hogy akkor kapjanak az ellenállás szabad vége felőli 

oldalon pozitív feszültséget, amikor a később beszerelendő kapcsoló a bemenetre éppen 5 volt körüli jelet (úgy 

mondjuk: magas szintet) kapcsol. 



 A digitális technika alapjai  

 62  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A másik kiegészítésünk három kapcsoló (lásd ), ami a bemenetre vagy 0 voltot (úgy mondjuk: alacsony szintet), 

vagy magas szintet kapcsol. Itt szintén nem illik közvetlenül a magas szintet a bemenetre adni, ezért egy-egy 

ellenállással kapcsoljuk sorba a kapcsolókat. A kapcsoló tehát úgy működik, hogy az egyik állásában a 

jelvezetékre a földet (0 volt) kapcsolja, a másik állásban pedig az ellenálláson keresztül a magas szintet, vagyis 

5 voltot. Ilyen kapcsolóból, figyelemmel arra, hogy a három-három bemenetet a teljes összeadón és a teljes 

kivonón is egy kapcsolóval oldjuk meg, csak három darab kell. 

4-37. ábra - 

 

A diódákkal és a kapcsolókkal kiegészítve tehát a szerinti eredményre jutunk. 

4-38. ábra - 

 

Ha már pontosan tudjuk, hogy mi lesz a kapcsolásunkban, akkor el kell készítenünk az alkatrészlistát, ami 

általában egy táblázat, ahol az alkatrészek és a darabszám-igény szerepel. Ez most a mi esetünkben a ban 

látható: 

 

A kiegészített kapcsolási rajz birtokában megkezdhetjük a nyomtatott áramkör tervezését. Két rétegben 

gondolkodhatunk, az egyik rétegből a másikba a galvanizált belső palástú furatokon át jut a jel. A példa 

áramkörünk teljes összeadó részét kifejezetten szemléltetési okokból és csak most úgy terveztük meg, hogy 

lehetőleg az alkatrészoldalon követhető legyen a huzalozás. Ez persze azzal járt, hogy ezen az oldalon igen 

sűrűn vannak a jelvezetékek. 
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A teljes kivonónál már alkalmaztuk azt az általános tervezési ökölszabályt, hogy az egyes oldalakon lehetőleg 

azonos irányú (párhuzamos) vezetékezés legyen. Ezzel a módszerrel az egyes oldalakon sokkal egyszerűbb 

rajzolatok keletkeznek. A mostani tervezési technikánk, az ún. kézi tervezés, ma már nem számít korszerűnek, 

és főleg gazdaságosnak, s számítógéppel támogatott elektronikus tervezés korában a PCad, OrCad, KiCad 

szoftverek és társaik hihetetlenül leegyszerűsítik a tervezést. 

Annak, hogy mi most mégis a kézi módszert választottuk, egész egyszerűen az az oka, hogy egyszer legalább 

lássuk, mi is az a feladat, amit egyébként rendesen ma már a tervezői rendszerekre bízunk, és ilyen szempontból 

nagyon hasznos, ha legalább egyszer mi magunk készítjük el a huzalozás tervét. 

További bevallandó „bűnünk”, hogy a ledes meghajtást általában nem szoktuk a logikai kapuk magas szintjével 

közvetlenül meghajtani (sőt!), hanem a jelvezetéket a kimeneti terhelések csökkentése céljából nyelőként 

illesztjük a led–ellenállás párhoz (vagyis az ellenállás oldal (anód) közvetlenül a tápra van kötve, és a dióda 

katód oldalát kapcsolgatjuk a jellel.) A kétféle kapcsolást a alapján hasonlíthatjuk össze. (Amikor egy 

szabványos kapu kimenetén alacsony szint van, akkor az 0–0,5 volt közötti értéket jelent, szemben a magas 

(logikai 1) szinttel, amikor 3–4 volt, vagy még annál is nagyobb lehet. 

4-39. ábra - 

 

Ha a logikai kaput feszültségforrásként kötjük a led–ellenállás párhoz, mint ahogy kapcsolásunkban van, akkor 

az 7 milliamper terhelést jelent a kimenet számára, ezért össze tudnánk állítani olyan kapcsolást, amikor egy tok 

már nem bírná el kimenetein ezt a terhelést. Szabványos kapcsolás esetén a fogadó kapu csak 5 mikroamper 

terhelést jelent, ezért alkalmazzuk a valóságban ezt a led–ellenállás pár illesztést.) 

Persze ez azzal a következménnyel jár, hogy a led akkor világít, amikor a jel alacsony szintű, vagyis épp 

fordítva, mint logikus lenne. Ha mégis a helyes ponáltságban akarjuk szemléltetni a jel állapotát (akkor 

világítson a led, amikor a jel magas), akkor be kellett volna iktatnunk egy-egy invertert és/vagy jelformálót a 

jelvezeték és a led–ellenállás pár elé (ami legalább még 2 tokot jelentett volna). Ezt azért kerültünk el, mert ezt a 

kifejezetten oktatási célból készült kapcsolást nem akartuk indokolatlanul túlbonyolítani. 

A bemeneti jelek kapcsolását természetesen NYÁK-ba ültethető tolókapcsolókkal oldanánk meg a virtuális 

kapcsoláson, a szemléletesebb megjelenítés érdekében alkalmaztuk a hálózati lengőkapcsoló képét. 

5.2. NYÁK lemez 

Nézzük tehát az eredményt: enciánnal az alkatrészoldal, pirossal a forrasztási oldal huzalozása látható (lásd ). 

4-40. ábra - 
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Hogy az alkatrészek elhelyezését is megmutathassuk, helyezzük fel a tokokat és a többi diszkrét alkatrészt a 

panelre (lásd ). 

4-41. ábra - 

 

Most jön a legfontosabb lépés, az ELLENŐRZÉS, amely sohasem hagyható ki, és amely mindig megtérül, még 

akkor is, ha nem találunk hibát, mert a huzalozásnak furattól furatig való követése sokszor adott már jó ötleteket 

a kapcsolás egyszerűsítése tárgyában. Az ellenőrzést úgy végezzük, hogy egy-egy bemeneti jelvezetéket a 

kapcsolásban végigkövetünk a kapcsolási rajzon és a huzalozáson. 

4-42. ábra - 
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Példaként nézzük az X jel vezetékezésének egy rövid részletét a alapján. Az alkatrészeket csak olyan mértékig 

láttatjuk, hogy mintegy az alkatrészek „alá látva” követhessük a huzalozást. A legfelső kapcsoló az X jelet 

vezérli. Középső lábát a kapcsoló vagy földre, vagy tápra kapcsolja. Ellenőrizzük, hogy a 2 kapcsolópont 

valóban eljut a földre, illetve a tápra. Azt is ellenőriznünk kell, hogy a tápra a vezetékezés egy ellenálláson 

keresztül vezet. A kapcsoló középső jelvezetéke közvetlenül az első 74LS136-os IC első xor kapujának első 

bemenetére érkezik. Innen 2 irányban megy tovább az X jel. Egyrészt a kijelzés led–ellenállás egységére, 

másrészt a 74LS08 and kapu első bemenetére. Ellenőriznünk kell azt is, hogy az X led táplálásától az X jel 

elindul a teljes kivonó X bemenetére is, és így tovább. 

5.3. Szerelés 

Ha az ellenőrzéssel készen vagyunk, akkor legyárthatjuk, vagy legyártathatjuk a nyomtatott áramkörünket, amit 

a mutat maga fizikai valóságában a szükséges alkatrészekkel kiegészítve beültetés előtt. 

4-43. ábra - 

 

A szerelés a tápoldal, a tokok és a kapcsolók beültetésével kezdődik, majd az ellenállások és a többi diszkrét 

áramköri elem beültetésével folytatódik. Végül a ledek és az IC-k foglalatba helyezése következik. A szerelt 
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panelen helyet kapott egy feszültségátalakító, mivel az áramkörünk 5 volt feszültséggel működik, tápforrásként 

pedig egy 9 voltos elemet használunk. Az átalakításra a szerinti nagyon egyszerű kapcsolást alkalmazzuk. 

4-44. ábra - 

 

A kapcsolást úgy kell értelmezni, hogy a jobb oldalon az elempolaritás helyes bekötésével egy kapcsolón, majd 

az 1N5817 diódán keresztül jut a 9 volt a feszültségstabilizátor bemenetére. Ez a szabályozhatatlan ún. 

feszültségstabilizátor a kimenetén mindig +5 voltot állít elő, ha a bemenet 7 volt és 20 volt közé esik, és az 

átfolyó áram nem haladja meg az 1ampert, nekünk most éppen ez kell. Fontos, hogy a feszültségstabilizátorra (a 

fémes oldalon) a hűtőbordát gondosan illesszük, és egy 3-as rövid csavarral és anyával szorosan rögzítsük. 

A feszültségstabilizátort a szerint kell bekötni, ahol az egyes lábak: a bemenet az (1)-es jelű, a kimenet a (3)-as 

jelű, a föld a (2)-es jelű láb. A bemenet és a föld közötti 10 μF értékű elektrolitkondenzátorok olyan 

kapacitások, melyek bekötését szintén a polaritásaik szerinti helyes irányban kell elvégezni. Az 

elektrolitkondenzátorok negatív sarkát a paláston függőlegesen végigfutó jelzésből láthatjuk. Ha helyesen kötjük 

be, akkor a Vcc-vel jelzett kimeneten megjelenik a várt +5 volt feszültség. 

4-45. ábra - 

 

A tápoldal szerelését követően végezzünk egy mérést, hogy a kívánt 5 voltos feszültség valóban előáll, majd 

válasszuk le a lengőcsatlakózóról a 9 voltos elemet, és a többi alkatrész beültetésének idejére maradjon a 

tápoldal így. 

A tápoldal beültetésénél az a gyakorlat, hogy minden alkatrész felhelyezésénél követjük az elvi kapcsolást végig 

a bemenettől a kimenetig. A tápoldalon célszerű elhelyezni egy világító diódát (és egy soros ellenállást [330 

ohm]), ami a bekapcsolt állapotot jelzi. A teljes beültetés végén még egyszer tekintsük át a kapcsolást, 

ellenőrizzük a polaritás helyességét a ledek, a kapacitások, sőt az IC-k vonatkozásában is (a tokokban az IC-ket 

úgy helyezzük el, hogy az IC jobb felső sarka mindig a táp, a bal alsó sarka pedig a föld, ahogyan a án látható). 

A továbbiakban megadjuk a kétoldalas nyomtatott áramköri panel szitázásra vagy fóliázásra alkalmas rajzát, és 

biztatunk mindenkit ennek a tanulságos kis kapcsolásnak a megépítésére (lásd és ). 

4-47. ábra - 
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4-48. ábra - Alkatrészoldal 

 

4-49. ábra - Forrasztási oldal 

 

A teljes összeadó és kivonó kapcsolásnak a nyers anyagköltsége az alkatrészlista alapján 2850 Ft, az 

összeállításhoz szükséges egy kis teljesítményű forrasztópáka, némi cin, egy homlokcsípő- és egy blankolófogó, 

valamint egy feszültségmérő, vagy TTL-ceruza. A TTL-ceruza olyan mérőműszer, amely képes a kapcsoláson 

található NYÁK-vezetékeken és IC-lábakon megmutatni az éppen érvényes logikai jel szintjét. A TTL-ceruza 

működtetési feszültségét szintén ellátja a 9 voltos elem (0,2–0,3 A). (lásd ) 

4-50. ábra - 
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A kapcsolásunk áramfelvétele nem haladja meg az 500 mA-t, ezért a panelen kialakított USB-csatlakozón 

keresztül a már kész kapcsolás egy PC-hez is köthető, ahol a virtuális kapcsolás és a fizikai megvalósítás 

működése szemléletesen összevethető (és igen jó móka). Ha USB-táplálásra váltunk, akkor a 9 voltos oldalt az 

erre a célra beültetett kapcsolóval ki kell kapcsolni, de még jobb, ha az elemet egyszerűen levesszük. 

A kapcsolás a kötelező ellenőrzéssel együtt kényelmesen beültethető és feléleszthető 40-45 perc alatt, a 

végeredmény az szerinti lesz. 

4-51. ábra - 

 

Ha helyesen dolgoztunk, akkor a működő fizikai kapcsolásunk pontosan úgy működik, mint a virtuális (vagy 

fordítva), és elmondhatjuk, hogy ez alkalommal nem a fizikai valóságot virtualizáltuk, ahogy azt szokás 
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manapság, hanem (keményen megdolgozva az eredményért) egy virtuális valóságot realizáltunk. Ezt szemlélteti 

az . A digitális ismeretek második részében egy későbbi fejezetben megtervezünk és megépítünk egy egykártyás 

mikroszámítógépet a hozzá való mini operációs rendszerrel a fentiekhez hasonlóan. A virtuális programokat 

pedig megírjuk majd C# nyelven szintén egy későbbi fejezetben. 

4-52. ábra - 
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5. fejezet - A számábrázolás alapjai 

Nagyon fontos, és gyakran elhanyagolt része egy programozó műveltségének a számábrázolás, mely a kifejezés 

szó szerinti értelmezésében egy tetszőleges környezetben a számok ábrázolásának módszereit, technikáit jelenti. 

Ilyen, nagyon tág értelemben ide tartozik az alfabetikus számábrázolás, amikor az alkalmazott nyelv betűivel 

jelölünk számokat, vagy a hieroglif ábrázolások, mint a székely rovásírás, a római számok, az azték jelölési mód 

stb.. A számítógépeken azonban a fogalom leszűkül a tárolás-feldolgozás gépi módjára (innen a név: „gépi 

tárolás”), ami azt jelenti, hogy egy számot milyen ábrázolási szakaszokban képes értelmezni a feldolgozás, 

vagyis az egyes bitcsoportoknak milyen, a szám képzésében meghatározó jelentést tulajdonít; pl. a később 

tárgyalt előjel, exponens, mantissza stb. 

A számábrázolás nagyságával és pontosságával kapcsolatban a rendelkezésre álló tárhelyet szokták mint 

korlátot említeni (vagyis, hogy a legnagyobb ábrázolható szám alapvetően függ a tárhelytől). Az előbbi 

megfogalmazás azonban kicsit megengedőbb ennél, mert például, ha a feldolgozás mondjuk egy logikai művelet 

(például bitenkénti jelfordítás/negálás), akkor egy soros kimenettel és bemenettel kialakított 1 bites digitális gép 

is képes végtelen hosszúságú bináris minta (mint szám) feldolgozására. 

Ezeket a szélsőséges feldolgozásokat leszámítva, vagyis a hagyományos (matematikai, logikai) műveleteket 

értve a feldolgozáson, fontos rögzíteni az értelmezés/feldolgozás elemi, egybetartozó bitjeinek számát. Az a 

legalapvetőbb bitmennyiség, melyet az informatikában régóta alkalmaznak, a „bájt”, ami egymás mögött jobbról 

balra emelkedő, kettes alapú helyi értékes számot jelent, szám szerint 8 helyi értéken az alábbi ábra szerint: 

01100101 

A bájt bitjeinek sorszáma, mint mondtuk, jobbról balra számozódik, és a számozás mindig nullával kezdődik, 

aminek betartásával az adott bitsorszám éppen a saját helyi értéken lévő hatványkitevővel egyenlő. Mit is jelent 

ez? Mint azt a Számok és számrendszerek fejezetben a polinomos felírásnál tanultuk, a bájt számjegyei 

együtthatók, melyeket kettő (jobbról nullával) kezdődő hatványaival (a helyi értékekkel) megszorozva, és az így 

keletkező részszorzatokat összeadva megkapjuk a bájt valódi értékét (lásd ). 

5-1. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Convert 

http://gate575.hu/ITMagister/Convert
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1. Pozitív egész számok ábrázolása 

A bájt alapú pozitív számok ábrázolásánál a legnagyobb ábrázolható szám a 2n–1, ahol n az ábrázoláshoz 

feltételezett bitek száma. Ezt azért írjuk ilyen körülményesen, mert – mint később látni fogjuk – egy vagy több 

bájt szakaszokra bontott bitjeinek csoportjaira gyakran hivatkozunk önálló jelentéssel (lásd később: bináris 

maszkolás). Szokás a tömörebb felírás érdekében egy bájtot két négy digites (ún. tetrád) alakban, 

hexadecimálisan ábrázolni, ami a fenti példa esetén 011001012 = 6516. A számítástechnikában szokásos másik 

jelölés a bináris számok esetén a szám végére írt „b”, hexadecimális számoknál pedig a „h”, így a fenti példa 

másik felírási módja: 01100101b = 65h. 

A bájtokból tehát, szintén jobbról balra növekedő helyi értékeket értelmezve, tetszőleges méretű/nagyságú (csak 

a tárterület mérete által korlátos) pozitív egész számokat ábrázolhatunk. Ez azt is jelenti, hogy mivel a bájtok 

egész számú többszörösével alakítunk ki minden számot, ezért lehet, hogy a legnagyobb (balról az első, 

második, harmadik stb.) bájtjainkat helyiérték-pótló nulla együtthatókkal kell kiegészítenünk a helyes eredmény 

érdekében (pirossal jelölve). 
 

4. bájt 3. bájt 2. bájt 1. bájt 0. bájt 

00000100 01101010 10101101 01011100 10101011 

A későbbiek számára jegyezzük meg, hogy minden bájt-, illetve bitsorozatban a legmagasabb helyi értékű, tehát 

bal oldali, és a legkisebb helyi értékű, tehát jobb oldali szélső bájtot/bitet MSB vagy LSB rövidítéssel jelölünk, 

ami a Most Significant Byte/Bit illetve a Last Significant Byte/Bit szavak összevonásából adódik, és a 

legmagasabb, illetve a legalacsonyabb helyi érték pozíciót jelöli. 
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Feltétlenül szólnunk kell – bár még nem tisztáztuk a fizikai memória tárhelyeinek címezhetőségét – arról az 

eltérő módról, ahogy az egész számokat a memóriában tárolják. Itt két eltérő sorrendű tárolási módszer terjedt 

el, az ún. Big-endian és a Little-endian tárolási mód. A Big-endian esetében, melyet a mikrovezérlőkben és a 

Motorola 6800 szériában, az IBM 370 Sparc architektúrákon alkalmaznak, úgy tárolja a bájtokat, hogy 

alacsonyabb címeken a magasabb helyi értékű bájtok vannak. Például, ha a memória egy bizonyos helyéről 

(címéről) a következő két bájtot olvassuk: 01011100 10101011, akkor ez az 10101011010111002=AB5C16 

számot jelenti. A másik tárolási formában, az ún. Little-endianban, melyet az Intel, Dec, Wax architektúrákon 

alkalmaznak, pont fordítva van, vagyis a memóriában tárolt 01011100 10101011 az 5CAB16 számot 

reprezentálja. 

Ezt az inkonzekvens tárolást, kissé ironikusan, az elnevezés is jellemzi, hiszen Swift „Gulliver utazásai” című 

művéből származik az utalás, ahol a tojás feltörésének két eltérő módja miatt (a tojás vastagabb végén [Big-

endian], illetve a tojás vékonyabb végén [Little-endian]) tör ki egy háború. Az egyes implementációk közötti 

adatcsere esetén azonban ez a tréfás kis eltérés teljesen értelmezhetetlen jelsorozatokat eredményez, ezért a 

sorrendkonverzióról gondoskodni kell. Az internetprotokollok azonban rendet vágtak ebben a káoszban, és 

egységesen Big-endian sorrendű kódolást használnak. 

1.1. BCD ábrázolás 

Gyakran szükség van decimális egész számok tárolására, de a bináris konverzió rontaná a feldolgozás 

hatékonyságát, ezért a négy biten ábrázolható számok közül csak a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számokat használva 

ún. Binárisan Kódolt Decimális (BCD) ábrázolást alkalmazunk, ahol a következő minták szerepelhetnek a 

négyes bitcsoportokban: 

0=0000 1=0001 2=0010 3=0011 4=0100 5=0101 6=0110 7=0111 8=1000 9=1001 

Ha például az 5752 számot kell ábrázolni, akkor azt a következő bitmintával tehetjük BCD alakban: 

 

A gyakorlatban azonban nem ilyen egyszerű alakban alkalmazzuk a binárisan kódolt decimális számokat, 

hanem két formai megoldásban. Az egyik az ún. zónás ábrázolás, amikor egy decimális digitet egy egész 

bájtban helyezünk el úgy, hogy a decimálisan az előzőek szerint kódolt számjegyet a bájt alsó tetrádjában 

tároljuk. Ilyenkor a felső tetrádban általában csupa egyes van. Például a kilences decimális számjegy egy bájtos 

zónás ábrázolása: 

 

A zónajel, a felső tetrád, általában egy hexa „F”, de lehet más is, pl. hexa „C”. Azt, hogy az adott szám negatív 

vagy pozitív, a legalacsonyabb helyi értékű bájtban tároljuk úgy, hogy ennek felső terádjában pozitív szám 

esetén hexa „C”, „A” vagy „F” található, negatív szám esetén hexa „D” vagy „B”. Általában a zónajel és a 

számjel együttes használatával szoktak hivatkozni egy-egy zónásan kódolt BCD számjegyre, pl. C3, F9 stb. 

Mivel – különösen a korai időkben – ez a fajta tárolás a tárigény vonatkozásában elég pazarlónak tűnt, ezért 

bevezettek egy másik, ún. pakolt, vagy tömörített BCD ábrázolást, melyben egy bájtban már két decimális 

digitet helyeztek el, kivéve a legalacsonyabb bájtot, ahol annak felső tetrádjában egy értékes számjegy, az alsó 

tetrádjában pedig az előjel kapott helyett. (Figyelem, épp fordítva, mint a zónás ábrázolásnál.) 

Tehát, ha a decimális −57110-et akarjuk ábrázolni a két BCD kódolásban, akkor azok így néznek ki (pirossal 

jelöltük az előjel bitmintáját, mely a negatív szám miatt hexa „D”): 

 

Figyelemmel a BCD ábrázolással szemben inkább a korai időkben megfogalmazott ellenérvekre (bonyolultabb 

műveletvégzés, pazarló tárhely igény), és figyelembe véve, hogy korunkban a nagy pontosságot igénylő 

pénzügyi és gazdasági számítások jelentősége igen megnőtt, jelenleg is van létjogosultsága a BCD aritmetikán 

alapuló műveletvégzésnek, mint azt a kézi kalkulátorainkban láthatjuk 
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BCD aritmetika használata esetén, ha az eredmény nagyobb lesz, mint kilenc, akkor ún. BCD korrekciót kell 

végrehajtanunk (ami annyit jelent, hogy az átvitelt tízes számrendszerben kell képezni). Erre szinte minden 

processzorban beépített utasítás van, mint azt később látni és tapasztalni fogjuk. 

1.2. Gray kódolás 

Szintén a múltból származó, ám ma is igen jelentős egészszám-reprezentáció az ún. Gray-kódolás, mely eredeti 

használatának az volt az oka, hogy a korabeli számítógépek és vezérlők a számlálási feladatokra 

elektromechanikus kapcsolókat alkalmaztak. Ezek nem tudják egyszerre több biten zavarmentesen a jelváltást 

követni, vagyis egy több bites váltást követően a számláló kapcsolóinak szinkronhibája miatt egy ideg 

hazárdos/hibás kimenet keletkezett. Ezért kellett egy olyan ábrázolási rendszer, ahol az egymást követő számok 

csak egy bitben térnek el egymástól, vagyis a számláláskor csak egy mechanikus kapcsoló lép működésbe. 

A Gray-kódolásban létrehozott számsorozat képzésének szabálya az, hogy ismernünk kell az n. számsorozat 

megalkotásához az n–1. számsorozatban szereplő számokat. Indulásként, ha n=1, akkor a számsorozat [0,1]. Az 

n. számsorozat elemeit úgy képezzük, hogy az n–1. számsorozat minden elemét balról egy 0-val egészítjük ki. 

Ezt követően fordított sorrendben vesszük az n–1. számsorozat tagjait, mindegyiket balról 1-el kiegészítve. 

Tehát minden n. számsorozat 2n darab, n hosszúságú tagból áll. Lássunk egy példát: 

 

Ha jól csináltuk, akkor a Frank Gray (1953, Bell laboratórium) nevéhez fűződő számsorozat minden eleme egy 

bitben különbözik az őt megelőző és az őt követőtől. Ellenőrizzük, hogy logikai hálózattal, vagy algoritmikusan 

a Gray-kód valójában a megelőző kód mintájából úgy is előállítható, hogy minden bitet eggyel jobbra tolunk 

(balról ilyenkor egy nullával töltjük fel), majd kizáró vagy kapcsolatba hozzuk az eredeti szám bitmintájával. 

Például: 

2 bitmintája binárisan „gray”-ben kódolva 011, ezt jobbra eltolva egy bittel, keletkezik a 001, amit kizáró vagy 

kapcsolatba hozva az eredetivel (011): 

001 ⊕ 011 = 010 

A jobbra eltolást „>>” –val jelölve így is írhatjuk: 

(011>>) ⊕ 011 = 010 

A fenti meggondolás alapján igen gyors, hardverben realizált számlálókat és más érdekes eszközöket építhetünk, 

nagyon olcsón. Ennek a kódolásnak nagy „történelme” van, és ma is használják a kriptográfiában (adatrejtés), a 

helymeghatározásban, a digitális földfelszíni televíziós és kábelrendszerek kommunikációja adatainak 

hibajavításában. 

2. Prefixumok 

Feltétlenül tisztáznunk kell azokat az előtagokat (prefixumokat), amelyekkel az adatokat reprezentáló bájtok 

számosságát jelöljük. A leggyakrabban előforduló prefix a „kilo”, melyről tudjuk, hogy az ezres szorzót jelöli. A 

tízes számrendszerben az egyes helyi értékek a következők: 110, 1010, 10010, 100010, 1000010, 10000010. 

Ha most a kettes számrendszerben vizsgáljuk a helyi értékek határait, akkor 2 egész számú hatványainak 

sorozatát kapjuk (lásd ) 
 

12 102 1002 10002 100002 1000002 1000000
2 

10000000
2 

100000000
2 

100000000

02 

110 210 410 810 1610 3210 6410 12810 25610 51210 
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A kettes számrendszerben az ezerhez legközelebb eső helyi érték az 1024, vagyis 210. Ezért - talán nem teljesen 

helyesen - a „kilobájt”-ban a „kilo” („ezer”) prefixumot a fentiek szerinti, 210 értelemben használjuk. Létezik 

ennek igazi kettes számrendszerbeli prefixuma, amit igen-igen ritkán alkalmazunk. Képzésük a tízes 

prefixumból a „bi” toldalék hozzáadásával képezhető. Pl. Kilo->Kibi, Mega->Mebi, Giga->Gibi. 

A gyakorlatban azonban ezeket a prefixumokat szinte senki nem használja, és ha valaki mégis megpróbálja 

egyébként szabatosan és helyesen alkalmazni őket, a szakmai közönség többnyire igen elnézően, de valamilyen 

súlyos szerzett beszédhibát feltételezve tekint az előadóra. A ban megadjuk a prefixumokat, és a hozzájuk 

tartozó mennyiségi hatványokat.1 
 

Prefixum Rövidíté

s 
Érték 

yotta Y 
=  

zetta Z 
=  

exa E 
=  

peta P 
=  

tera T 
=  

giga G 
=  

mega M 
=  

kilo k 
=  

      

exi EiB 
=  

pebi PiB 
=  

tebi TiB 
=  

gibi GiB 
=  

mebi MiB 
=  

kibi KiB 
=  

A gépi számábrázolás igazán izgalmas kihívásai azonban akkor kezdődnek, amikor a pozitív egész számok 

mellett a negatív és a valós számok ábrázolhatóságát vizsgáljuk. Az első kézenfekvő lehetőség az volt, hogy 

határozzuk meg állandó pozíción (vagyis fixen, innen a fixpontos ábrázolás elnevezés), hogy hol legyen az 

egész részt és a törtrészt elválasztó jel, a vessző, amit most, mivel kettes számrendszerben vagyunk, nem 

tizedesvesszőnek, hanem kettedesvesszőnek kell neveznünk. Ha például azt mondanánk, hogy legyen a balról 

                                                           
11999, IEC (International Electrotechnical Commission) a számítástechnikában elterjedt váltószámok megnevezésére. 
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számított második bájt jobb oldali végén, akkor a fenti bitminta, mint fixpontos ábrázolású szám a szerint nézne 

ki. 
 

4. bájt 3. bájt 2. bájt 1. bájt 0. bájt 

00000100 01101010, 10101101 01011100 10101011 

Ezzel persze a szám értéke egészen megváltozott, és látjuk, hogy a legnagyobb egész rész értéke nem lehet 

nagyobb, mint két bájt hosszúságú, a kettedes törtrészt pedig maximum három bájtban írhatjuk le. Ha az 

alkalmazott számítási feladatok nem igényelnének ennél nagyobb egész részt és pontosabb törtrészt, akkor ez a 

számábrázolás megfelelne, de ebben nem bízhatunk, ezért a fixpontos ábrázolást általában csak abban az 

„elfajult” formájában szoktuk használni, amikor nincsenek kettedes (törtrészt jelentő) tagok, vagyis csak nagy 

pozitív egészekkel számolunk. 

Tipikus alkalmazása ennek a számábrázolásnak az ipari folyamatvezérlésben szokásos inkrementális útadókkal 

történő hosszmérés, amikor az útadó jele mindig eggyel növeli (inkrementálás=növelés) a hosszmérésre 

használt/tárolt számot, és egy korábbi pozícióra (melynek pontossága az egy útjelre jutó valóságos elmozdulás) 

az azóta kapott jelek visszaszámolásával jutunk, vagyis csupa egészszám-műveletek zajlanak két vagy több 

fixpontos érték között. 

3. Negatív egész számok ábrázolása 

Mindeddig elegánsan megkerültük a negatív számok ábrázolásának problémáját, pedig az már a fenti példa 

esetén (elmozdulás vagy hosszmérés) is felmerül, de ott egy másik pozitív szám visszaszámlálásával pótoltuk. 

Az első gondolat az volt, hogy ha egy adott szélességű (egész számú bájtokból álló) bitminta legnagyobb (MSB 

– Most Significant Bit) helyi értékű bitjét (ami mindig a bal oldali a legelső bájt balról vett legelső bitje) 

előjelként használnánk, akkor egy csapásra két egyforma méretű tartományhoz jutnánk, és lehetőség lenne 

(persze a tisztán pozitív ábrázoláshoz képest csak feleakkora nagyságú) negatív és pozitív számokat ábrázolni.2 

Vegyük egy példát csak egy bájt szélességben. Ha a megállapodásunk szerint az MSB = 1 jelenti a negatív 

számot, és az MSB = 0 jelenti a pozitív számot, akkor az alábbi szám +3 decimálisan. Most egyenként 

csökkentve ezt a számot, eljutunk a nulláig. 

 

Most próbáljunk meg −3-ból egyenkénti növeléssel eljutni a nullába. Még mielőtt azonban felírnánk pl. a −3-at, 

próbáljuk meg értelmezni, hogyan ábrázolhatók a negatív számok. Ha úgy okoskodunk, hogy a teljes bitmintán 

ábrázolható egész számok halmaza elemeinek számossága (2n) éppen/majdnem (a majdnem-et azért írjuk, mert 

azért van egy kis eltérés a számosságok összegében, amire később még kitérünk) a pozitív és negatív számok 

halmazai számosságának összege, és figyelembe vesszük, hogy ezeknek a halmazoknak nincs közös része 

(vagyis nincs olyan negatív szám, ami azonos lenne egy pozitívval), akkor ezek egymás kiegészítő, ún. 

komplementer halmazai az egész számokra nézve, sőt azonos számosságúak is, hiszen párba állíthatók. 

3.1. Egyes komplemens képzés 

Mivel ez azt jelenti, hogy formailag, mint bitminta sem egyezhetnek meg egymással (mert nem lehet olyan pár, 

ahol a pozitív és a negatív elem bitmintája azonos) és mivel egy helyi értéken két alaki érték lehet, 0 vagy 1, 

ezért a két diszkrét halmaz szétválasztására az alaki elemek formális felcserélésével is juthatunk. Ez 

világosabban fogalmazva azt jelenti, hogy ahol egy pozitív szám esetén egyest írunk, ott ugyanannak az 

elemnek a negatív párja esetén nullának kell állnia. Ez pedig nem más, mint a korábban a digitális alapoknál 

már jól ismert bitenkénti invertálás vagy negálás. Tehát most már rutinosan egy pozitívan ábrázolt számból a 

negatívba bitenkénti invertálással jutunk és fordítva. Ez a művelet az egyes komplementer képzés. 

                                                           
2(Megjegyezzük, hogy korábban létezett az előjeles abszolút értékes ábrázolás, ami azt jelentette, hogy az előjel bit (1-es negatív, 0 pozitív) 
mögött az érték mindig abszolút értékben volt értendő, de ez az ábrázolás gyakorlati jelentőségét mára teljesen elveszítette. 
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Visszatérve a fel- és leszámolásnál tapasztalt nulla átmenetre, azt látjuk, hogy 

az  bitminta nem azonos a  bitmintával, és ez az egyes komplemens ábrázolásnak 

az egyik legnagyobb hátránya. (Vagyis két nulla van, és ezért írtuk korábban, hogy majdnem igaz az, hogy a 

negatív számok és a pozitív számok számossága a két nullával azonos, de a valóságban nincs két nulla, hanem a 

nulla nem tartozik egyik tartományhoz sem.) A hátrányt a számítási eredményeket végző digitális számító 

művek felesleges bonyolultsága jelenti, mert fel kellene készülni a pozitív és negatív nulla keletkezésére és a 

vele való műveletekre is. 

3.2. Kettes komplemens képzés 

Ennek megfelelően nem is terjedt el széles körben, és helyette az ún. kettes komplemens ábrázolás a 

megszokott, amit az alábbi meggondolással érthetünk meg. Azt láttuk, hogy az egyes komplemens képzésnél a 

negatív és a pozitív tartományt sikeresen szétválasztottuk, és eredményül kaptunk két teljesen egyforma 

számosságú halmazt, melyek elemei párba állíthatók. Sajnos még a nulla is párban fordult elő, vagyis a két 

tartomány elemeinek volt közös része. 

Szemléletesen elképzelve, a kettes komplemens képzés úgy segít ezen, hogy a negatív tartományt mintegy 

„balra tolva” fedésbe hozza a negatív nullát a pozitívval. A balra tolás pedig azt jelenti, hogy minden egyes 

komplemensben adott számhoz egyet adunk. Például az  negatív nulla éppen a  pozitív 

nullába megy át, és így megszűnik az átmenet kettősége. A kettes komplemensre alapozva már kevésbé 

bonyolult ALU-kat (Aritmetikai Logikai Egység) lehetett tervezni, így ez lett a máig használt egyik 

legalapvetőbb számábrázolási forma. A „balra tolás” és a negatív nulla eltűnéséért pedig a pozitív tartományban 

ábrázolható szám csökkenésével kell fizetnünk, ami így a pozitív és a negatív tartományban különböző lesz [

 – 1].  (Visszautalva a fixpontos ábrázolásra, ott is kettes komplemensben 

ábrázoljuk a számokat.) 

A kettes komplemens képzés tehát úgy történik, hogy képezzük az egyes komplemenst, majd az eredményhez 

hozzáadunk egyet. Formálisan egy gyorsabb módszer, ha jobbról az első egyesig érintetlenül hagyjuk a biteket, 

majd az egyes után következő biteket egyenként negáljuk. Nézzünk erre is példát, megint a nulla átmenet 

környékét vizsgálva. 
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Még egy gyakorlat szülte jó tanács a gyors átszámításhoz. A „balra tolás” miatt a negatív számok formailag az 

egyes komplemens formához képest értékükben „csökkennek egyet”, például a  olyan, mint a 

 az egyes komplemensben. Vagyis minden negatív szám az eggyel kisebb negatív szám egyes 

komplemensével egyezik meg. (Tömören így szoktuk mondani például: mínusz hét kettes komplemensben az 

hat egyes komplemense.) 

Részletesebben: ha adott egy pozitív szám, mondjuk , akkor levonunk belőle egyet, lesz hat és ennek az 

egyes komplemensét vesszük: 

 

Megjegyezzük, hogy a két módszer közül az elsőt, vagyis az első egyes utáni negálást részesítik inkább 

előnyben a szakemberek, mert gyorsan és mechanikusan elvégezhető. 

További gyakorlati következmény, hogy a kétszeri kettes komplemens képzés az eredeti számot adja vissza. A 

legnagyobb előnye azonban a kettes komplemens használatának, hogy általa a kivonás visszavezethető két szám 

összeadására. Ami nem is meglepő, ha belegondolunk, hogy az egyes komplemens képzéssel (ami ne felejtsük 

el, része a kettes komplemens képzésének is) szétválasztottuk a halmaz párba állítható elemeit, és a tartomány 

eltolásával kiküszöbölve a kettős nullát, éppen olyan bitminták keletkeztek az egyes szám helyeken, melyek 

azonos abszolút értékű negatív és pozitív szám összeadása esetén nullát adnak. Sőt, ha kisebb számból vonunk 

ki nagyobb számot, akkor az eredmény mintegy „magától” kettes komplemensben adódik. 

Végezzünk el egy kivonást először úgy, hogy egy pozitív számot vonunk ki egy másik pozitív számból. 

 

Ugyanerre az eredményre jutunk, ha kettes komplemens összeadásaként írjuk fel a fenti műveletet: 

 

Azt már korábban is jeleztük, hogy a bináris alakú számok kezelése nem éppen könnyű és áttekinthető, ezért a 

bináris–hexadecimális átírás alkalmazásával (emlékszünk rá, hogy tetrádokra bontott hexa jegyek 

behelyettesítésével) élünk. 

Sokszor felmerül a kérdés, hogyan állapítjuk meg egy negatív hexa szám decimális értékét? A kettes 

komplemens alkalmazásának másik előnye, hogy egy negatív szám kettes komplemense az a pozitív szám, 

amivel összeadva éppen nullát kapunk, vagyis a számegyenes negatív és pozitív oldalán lévő azonos abszolút 

értékű számpárok kettes komplemens képzéssel egymásba alakíthatók. Pl. FFD6h egy negatív szám, mennyi 

decimálisan? 

 

Egy másik módszert is bemutatunk, mely egy hexadecimálisan adott szám egyes komplemensének gyors 

megállapítására szolgál: vonjunk ki minden hexadecimális jegyet Fh-ból (azaz 15d-ből). Pl.: 
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Ellenőrizzük le: 

 

ami éppen az eredeti szám bitenkénti negálása, vagyis egyes komplemense. 

4. Műveletek egész számok között 

4.1. Szorzás 

4.1.1. Bináris, előjel nélküli szorzás 

Külön feladat a szorzás és osztás bináris jegyekkel, ám ha a műveletvégző egységünk képes léptetésre (a 

biteknek balra vagy jobbra tolása egy vagy több helyi értékkel), invertálásra, összeadásra és kivonásra, akkor a 

szorzás és az osztás is megvalósítható ezeknek a műveleteknek a felhasználásával. 

Nézzük most két bináris szám szorzásának egyszerű, formális módját, amire később, ha szükség lesz rá, akár 

(mikro-) programot is írhatunk. A szorzás két bináris szám között úgy történik, hogy leírjuk egymás alá először 

a szorzandót, majd alá a szorzót. Mindig a szorzó LSB-jével (Last Significant Bit, legalacsonyabb helyi értékű 

bit) kezdjük a részszorzatok gyűjtését, és azt a szabályt alkalmazzuk, hogy ha a szorzó adott helyi értékén egy 1-

es van, akkor a szorzandót változtatás nélkül leírjuk a következő sorba helyiérték-helyesen. 

Egy ilyen sort mostantól nevezzünk gyűjtő sornak. Ezután eggyel balra léptetjük a „gyűjtő sorunkat” és a szorzó 

következő balra eső helyi értékén újra megvizsgáljuk, hogy 1 van-e. Ha 0 van, akkor a következő gyűjtő sorba 

(ami mindig olyan hosszú, mint a szorzandó) csupa nullát írunk. Ha 1 van, akkor az előbb ismertetett szabály 

szerint a szorzandót írjuk le a sorba. Ezt a műveletet a szorzó minden bitjére elvégezzük, és az így kapott gyűjtő 

sorokat oszlopaik szerint összeadjuk. Ez az összeg lesz a szorzat maga. 

Nézzünk egy példát: 

Vegyünk az egyszerűség kedvéért 2 db négybites számot. Belátható, hogy a művelet kiterjeszthető tetszőleges 

szélességű bitmintára. 

Legyen a szorzandó decimális , vagyis bináris , a szorzó pedig , vagyis . Most egymás alá 

írva először a szorzandót, majd alá a szorzót a következő adódik: 

5-2. ábra - 

 

Ha megtekintjük a -t, akkor megérthetjük, hogy a szorzás tulajdonképpen egy kétszer olyan széles regiszterben 

végzett léptetésre és összeadásra vezethető vissza. Az ábrán kékkel jelöltük a helyiérték-pótló nullákat. 

Az is látszik, hogy két szám szorzásához éppen kétszer akkora szélességű eredményszámító (vagy gyűjtő) 

tárolóhely kell, vagyis két nyolcbites szám szorzatának eredményét 16 biten lehet eltárolni (lásd ) 
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5-3. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Multi/ 

 

4.1.2. bites, bináris, előjeles szorzás 

Ebben az esetben már összetettebb „algoritmust” kell használnunk, mert külön kell választanunk a szorzandó és 

a szorzó előjelének hatását. Mivel két eset lehetséges mindkét tagnál, ezért összesen négy külön eset adódik, 

amiből korrekcióra igazán csak három marad, mert az azonosan pozitív előjelek mindig pozitív eredményt 

adnak, vagyis számolhatunk az előjel nélküli szorzásnál ismertetett módon. 

Először elevenítsük fel a kettes komplemens számoknak azt a tulajdonságát, hogy úgy is származtathatók, mint 

egy különbség az ábrázolható legnagyobb számnál 1-el nagyobb szám értékéből. Nézzünk erre egy példát: Egy 

nyolc bites pozitív szám legyen 14, vagyis 0000 11102. A nyolc biten ábrázolható legnagyobb szám a decimális 

255. Azt mondtuk, hogy a 14 kettes komplemense egy olyan különbség, ami a (255+1=) 256-ból való 

kivonással keletkezik. Ellenőrizzük: 0000 11102 kettes komplemense a formális átírással (az első egyes után 

minden invertálódik) 1111 00102 alakú. Ennek értéke: 128+64+32+16+0+0+2+0 = 242 és ez éppen (255+1) – 

14 = 256–14 = 242. 

A vizsgálandó esetek közül először vegyük azt, amikor a szorzandó negatív és a szorzó pozitív. Legyen a 

szorzandó abszolút értéke egy SD-vel, a szorzó abszolút értéke pedig SO-val jelölt szám. Ekkor a szorzat (ST) 

ST = (-SD)∙SO 

alakban írható. Ha kettes komplemensben írnánk fel a negatív (szorzandó SD) tagot, akkor ez az egyenlet az 

előbbiek figyelembevételével így alakulna: 

ST = (   - SD) ∙ SO. 

Felbontva a zárójelet adódik: 

ST =   ∙SO – SD∙SO. 
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Az eredményünk „helyigénye” éppen kétszer akkora, mint szorzandó és a szorzó egyenként, vagyis, ha azok 

nyolcbitesek, akkor az eredmény „elfér” 16 biten. Az eredmény értékét nem változtatja meg, ha -t 

hozzáadunk (ami „kilóg” az eredményregiszterből [moduló aritmetika]). Ezt azért tesszük, hogy szintén kettes 

komplemensben lássuk az eredményt, vagyis az egyenletünk 

ST =   – SD∙SO +   ∙SO 

alakú lesz. Ebből a ( – SD∙SO) az a kettes komplemens szám, amire mint eredményre számítunk. Ugyanakkor 

van egy további additív tag, aminek a hatását korrigálni kell, vagyis le kellene vonni, hogy csak a – SD∙SO 

tag maradjon. Hát ezt is tesszük a formális megoldásnál, tehát ha a szorzandó negatív, akkor a szorzó értékét az 

eredményül kapott szám felső bájtjából a szorzás után le kell vonni. 

Nézzünk egy példát. Legyen 

SO = 0xB7= 1101 01112 = –4110 , 

SD = 0x2B = 0010 11012 = 4310. 

A szorzatuk: 

ST = (-41)10 ∙ 4310 = –176310 = 0xF91D. 

Előjel nélküli szorzással összeszorozva: 0xB7 ∙ 0x2B = 215 ∙ 43 = 9245 = 0x241D. 

Az ST előjeles szorzathoz az előbbiek szerint úgy jutunk, ha az előjel nélküli szorzat felső bájtjából (0x24) 

kivonjuk a szorzót (0x2B-t): 

0x24 – 0x2B = 0xF9. 

Vagyis az eredmény ST = 0xF91D, ami egy kettes komplemensben kapott szám, értéke −1763, ami megfelel a 

korábban kiszámolt elvárt eredményünknek. 

Ugyanezen gondolatmenet alapján, ha a szorzó negatív, akkor a szorzandót kell kivonnunk az előjel nélküli 

szorzat felső bájtjából. Ha pedig a szorzandó és a szorzó is negatív, akkor mindkettőt kivonjuk a szorzat felső 

bájtjából. 

4.1.3. bites, bináris, előjeles szorzás: 

További általánosításként a nyolcbites eljárás könnyedén kiterjeszthető 16 bites előjeles szorzásra, melyet a 

segítségével nyomon követhetünk. 

5-4. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/SignMulti 
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A 16 bites előjeles szorzásnak a fentiekhez hasonlóan négy alapvető esetre való szétválasztásával – magától 

értetődőnek tekintve a szorzat és a szorzó pozitív eredményű szorzatát – vizsgáljuk meg a többi lehetőséget. 

A szorzandó negatív esetben: 

ST = (-SD)∙SO = (  –SD)∙SO=  ∙SO – SD ∙SO =  –SD∙SO +  ∙SO 

Itt szintén a kettes komplemens alakú felírás érdekében bővítettünk egy, a moduló aritmetika miatt irreleváns 

 taggal. A felírásból látszik, hogy az eredmény, a kettes komlemensben adott –SD∙SO tag mellett 

keletkezik egy olyan többlet ∙SO alakban, amit korrigálnunk kell. Vagyis, ha a szorzandó negatív, akkor a 

szorzó értékét ki kell vonni a szorzat magasabb helyi értékű 16 bites szavából. 

A szorzó negatív esetben leírható: 

ST = SD∙(-SO) = SD ∙ (  –SO) =(  ∙SD) – SO ∙SO =  –SD∙SO +  ∙SD 

A felírásból látszik, hogy az eredmény, a kettes komplemensben adott –SD∙SO tag mellett keletkezik egy 

olyan többlet ∙SD alakban, amit korrigálnunk kell. Vagyis, ha a szorzó negatív, akkor a szorzandó értékét ki 

kell vonni a szorzat magasabb helyi értékű 16 bites szavából. 

A szorzandó és a szorzó negatív esetben a következő adódik: 
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ST = (-SD)∙(-SO) = (  –SD) ∙ (  –SO) =   +SD∙SO -   +SD -   +SO = SD ∙SO +   ∙SD 

+   ∙SO = SD ∙SO +   ∙(  -SD) +   ∙(  -SO) 

A felírásból látszik, hogy az eredményül kapni kívánt SD∙SO tag mellett keletkezik két olyan többlet, a ∙( -

SD), valamint a ∙( -SO), amit korrigálnunk kell. Vagyis, ha a szorzandó és a szorzó is negatív, akkor a 

szorzandó és a szorzó értékét is ki kell vonni a szorzat magasabb helyi értékű 16 bites szavából. 

4.2. Osztás 

4.2.1. bites előjel nélküli bináris osztás 

Az előjel nélküli bináris osztás elve azonos a jól ismert decimális osztásnál alkalmazott eljárással, amikor is az 

osztandónak egy olyan balról vett tartományát jelöljük ki, amelyből az osztó kivonható. Majd a maradékot leírva 

és hozzávéve az osztandó következő értékes jegyét, ismét kivonást végzünk az osztóval. Vagyis hasonlóan a 

szorzáshoz, az osztást a léptetés és a kivonás műveletek sorozatával algoritmizáljuk (programozott 

feladatmegoldás). A ban az osztás algoritmusa nyomon követhető. 

 

Végezzük el ugyanezt a példát az erre készült intelligens prezentáción ugyanezekkel az adatokkal. (lásd ) 

5-5. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Div/ 

 

A fentiekből látható, hogy az osztás első kivonására a 10100 bitminta és az 1111 (osztó) között kerül sor. 

Vagyis kivonunk (a piros kerettel jelölt) 20-as számból 15–öt, az eredmény 5 lesz, ami az osztás maradéka (lásd 
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). Ekkor az osztás eredményét jobbról egy 1-essel bővítjük. A kapott maradékhoz az osztandó jobbra eső, soron 

következő bitjét hozzuk le (lásd ), és ha ez az új rész nagyobb vagy egyenlő, mint az osztó, akkor megint 

elvégzünk egy kivonást, de most már az eddigiek alatt és eggyel jobbra léptetve a kiírást. Ha a kivonandó 

nagyobb, mint a kisebbítendő, akkor az osztóval azonos szélességű zérus bitmintával végezzük el a kivonást 

azért, hogy helyiérték-helyesen lehozhassuk a következő osztandó bitet. Ekkor az eredményt jobbról nullával 

bővítjük. A fenti esetszétválasztásokat, léptetéseket és sorozatos kivonásokat addig végezzük, amíg az osztandó 

minden bitjét fel nem dolgoztuk. Az utolsó kivonás után keletkező bináris szám a maradék. 

5-6. ábra - 

 

5-7. ábra - 

 

4.2.2. bites előjeles bináris osztás 

Az előjel nélküli bináris osztás tulajdonképpen az egyik esete a lehetséges előjeles osztásoknak, amikor is az 

osztandó és az osztó is pozitív. Az előjeles osztást is visszavezethetjük az előjel nélküli osztásra úgy, hogy az 

eredményeket a szorzáshoz hasonlóan korrigálnunk kell. Amennyiben az osztandó vagy az osztó negatív szám, 

akkor vesszük a negatív szám abszolút értékét, vagyis a kettes komplemensét, és így végezzük el az osztást. 

Annak az osztásra vonatkozó egyenlőségnek viszont feltétlenül teljesülnie kell, hogy az eredmény és az osztó 

szorzatának a maradékkal vett összege az osztót adja. 

A bináris osztás tehát úgy kezdődik, hogy az osztandó, illetve az osztó előjele szerint, ha azok negatívak, akkor 

azok kettes komplemensét vesszük és elvégezzük (most már pozitív számok között) a korábbiakban tárgyalt 

előjel nélküli osztást. Ez követően az alábbi korrekciókra kerül sor: 

Az előjeles osztás hányadosának előjele 

• pozitív, ha az osztandó és az osztó előjele megegyezik. Ekkor a módosított (előjel nélküli) osztás hányadosa 

egyben az előjeles osztás hányadosa is. 

• negatív, ha az osztandó és az osztó előjele különbözik. Ekkor a módosított (előjel nélküli) osztás 

hányadosának kettes komplemense lesz az előjeles osztás hányadosa. 

A maradék előjele 

• pozitív, ha az osztandó előjele pozitív vagy 0. Ekkor a módosított (előjel nélküli) osztás maradéka egyben az 

előjeles osztás maradéka is. 

• negatív, ha az osztandó előjele volt negatív. Ekkor a módosított (előjel nélküli) osztás maradékának kettes 

komplemense lesz az előjeles osztás maradéka. 
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Vagyis az alábbi azonosságok teljesülnek, ahol OD az osztandót, OO az osztót, HD a hányadost, MD a 

maradékot jelöli: 

(-OD)=(-OO) ∙ (HD) – MD 

OD=(-OO) ∙ (-HD) + MD 

(-OD)=OO ∙ (-HD) – MD 

OD=OO ∙ HD + MD 

Az előjeles osztás műveletét a segítségével nyomon követhetjük. 

5-8. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/SignDiv 

 

5. Lebegőpontos számábrázolás 

Általános technológiai ökölszabály, hogy amikor egy technológiát kiválasztunk, akkor annak hatékonyan kell 

illeszkednie a megoldandó feladat gazdasági feltételeihez. Nem érdemes például nagy pontosságú 

szerszámgépes megmunkálást tervezni egy egyedi építőipari állvány elkészítéséhez a saját építkezésünkön. Így 

van ez a szoftvertechnológia esetében is, vagyis mindig tudnunk kell, hogy az adott technológiának hol vannak a 

határai, és azok hogyan illeszkednek a megoldandó feladathoz. 

Ha assembler technológia alkalmazásával oldunk meg egy feladatot, mondjuk egy mikrokontroller 

alkalmazásával (ami egy ipari folyamat-vezérlésre specializált mikroprocesszor), nagyjából csak az eddigiekben 

ismertetett aritmetikai műveleteket, illetve az azon alapuló számításokat érdemes saját magunknak megírni. 

Azokban az ipari folyamatvezérlésekben, amikor a fizikai rendszerben valamilyen egyszerű idősoros 

vezérlést/szabályozást valósítunk meg, a szorzás, osztás, összeadás, kivonás általában elég a feladat 

megoldásához. 
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Ha a fentieknél összetettebb számítási igények adódnak, akkor azokat nem érdemes magunknak leprogramozni 

és mondjuk trigonometriai műveleteket írni, hanem ilyenkor kiegészítjük az assembler technológiát egy olyan 

készen kapható programcsomaggal, amely mindezt tudja. Persze ennek az az ára, hogy alkalmazkodnunk kell 

ennek egyedi szabályrendszeréhez. Egy ilyen – az aritmetikai pontosságot és a számítási lehetőségeket kibővítő 

– technológiai kiegészítés a lebegőpontos programcsomag, melynek elméletével és használatával foglalkozunk a 

továbbiakban. 

5.1. Számok exponenciális alakja 

Amikor nagyobb pontosságú számítást kell végeznünk, és nem elég, ha az eredmény valamilyen egészszám-

reprezentációban keletkezik, vagy olyan nagy, vagy olyan kicsi, hogy az adott számítógép által kezelt 4-8-16-

32-64 bites egész számábrázolásba nem fér el, akkor egy egészen másfajta megközelítést használunk, és ez az 

előbbiekben említett lebegőpontos ábrázolás. 

Korábban láttuk, hogy fixpontos ábrázolásnál a fix pont jobbra helyezésével nőtt az ábrázolható szám, de 

csökkent a pontosság és fordítva, valamint léteztek olyan valós számok, melyeket nem lehetett ábrázolni. A 

lebegőpontos ábrázolás a számok ún. exponenciális alakjában történő felírásán alapszik, melyet a kis kézi 

kalkulátorainkon tudományos jelölésnek is neveznek (lásd ). 

5-9. ábra - 

 

Hogy megértsük az exponenciális felírás lényegét, vegyünk egy számot, mondjuk az 12345,6789-et. Ez a szám 

két részből áll, van egy egész része és egy törtrésze, és arra is emlékszünk, hogy egy szám értéke nem változik, 

ha ugyanazzal a számmal elosztjuk és megszorozzuk. Ha tehát a fenti számot elosztanánk 10000-el és 

megszoroznánk 104-nel, akkor az értéke nem változna meg, viszont már így nézne ki: 

1,23456789∙104. 

Ez az alak az ún. exponenciális alak, mely lehetne 0,123456789∙105 vagy akár 123456789∙10-4 is. Ahhoz, hogy 

ilyen alakban írjunk fel egy számot, az ban szereplő jellemzőket kell megadni. 
 

Az érték előjele (e) +/- Pozitív vagy negatív számot jelöl 

Érték/Mantissza (M) szám Az ábrázolandó mennyiség számalakja 

A kitevő előjele +/- Az adott alapon megadott kivető előjele 



 A számábrázolás alapjai  

 86  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Kitevő/Karakterisztika (k) szám Az adott hatvány hatványkitevőjének számalakja 

A hatvány alapja (a) szám Az adott hatvány alapja 

A törtrész-szeparátor 

helye 
szám Törtrész vessző jele 

Mindezeket a jellemzőket a fenti példára alkalmazva, írhatjuk, hogy egy N = e ∙ M ∙  alakú szám az alábbi 

jellemzőkkel írható fel pontosan: 

 

5.2. Számok normál alakja 

A normalizálás vagy normál alakra hozás azt jelenti, hogy az eredetileg esetleg több egész helyi értéket 

tartalmazó exponenciális alakú adott számot olyan egységes formai alakra hozzuk, ahol csak egy egész helyi 

érték szerepel, melyet az adott számrendszerbeli törtrész követ úgy, hogy a hatványtaggal való szorzással az 

eredeti érték nem változik. 

Vegyük egy lebegőpontos szám négybájtos, IEEE 754 szabvány szerinti reprezentációját3 

 

Az előjel, mint korábban láttuk, az MSB (vagyis a legmagasabb helyi értékű bit). Az előjel bit miatt az első 

bájtban már csak hét bit marad a kitevő számára, mely azonos bájtban van, mint az előjel. A kitevő azonban 

lehet negatív és pozitív is, ezért ún. többletes alapértékes, vagy feszített előjeles alakját tároljuk (szokás még 

Excess-kódolásnak is nevezni). 

Ez valójában csak annyit jelent, hogy pozitív számként tároljuk a kitevőt úgy, hogy egy adott konstanshoz 

hozzáadjuk. Például, ha ez az eltolás mondjuk 64, akkor a nulla kitevőt mint egy 64-es számot tároljuk. Ha −2 a 

kitevő, akkor már 62 lesz tárolva, ha pedig +3, akkor 67 a tárolandó kitevő. Ha úgy képzeljük el a feszített 

előjeles ábrázolást, mint a konstanssal növelt valódi értéket, akkor a kitevő előjelére nem kell külön jelet 

pazarolni, az egy kivonási algoritmus segítségével előállítható. 

Később látni fogjuk, hogy a lebegőpontos műveletek elvégzéséhez szükséges az alap és a kitevő azonossága is, 

amely így igen könnyen megállapítható és tág határok között számolható. 

A következő három bájt a mantissza, melynek ábrázolása, és főként mérete közvetlen hatással van a 

pontosságra, hiszen itt lesznek az ún. értékes számjegyek. Az belátható, hogy a mantisszában felesleges lenne a 

vezető nullákat ábrázolni, ezért követelmény, hogy a számokat normálformában, az első nullától különböző 

értékes jegytől, illetve az első értékes tizedestől tároljuk. 

                                                           
3IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 754/1985 (ejtsd: áj tripple í ) szabvány 
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Fontos tárolási jellemző még a hatványalap, mely általában 2-es vagy 16-os számrendszerbeli lehet, az IBM 

nagygépein például 16-os alapú, míg a személyi számítógépeken általában 2-es alapot szoktak használni. Szokás 

az összes tárolási bájt szerint 4 bájtos (egyszeres) és 8 bájtos (kétszeres vagy double) pontosságú 

számábrázolásról beszélni. 

Érdekes, még későbbi példáknál előkerülő lehetőség, hogy ha a tárolás 2-es alapra normált, akkor ez első 

nullától különböző jegy biztosan egy egyes, vagyis felesleges eltárolni, akkor is figyelembe vehetjük, ha nem 

tároljuk, és ezzel lehetőség nyílik a mantissza vagy a karakteriszika (IEEE 754) értékes jegyeinek, és végső 

soron a pontosságnak a növelésére. Ez az ún. rejtett egyes eljárás. Vegyük ez első példát (érdemes megfigyelni, 

hogy ez a meghatározás milyen bonyolult első látásra, pedig kis gyakorlattal gyerekjáték felírni): 

Legyen az ábrázolandó decimális szám az 575,554. Állítsuk elő négy bájton, lebegőpontosan, kettes alapra 

normáltan, 7 bites karakterisztikával, 64 többletes előjeles formában, hexadecimális alakban. 

Az első lépés hogy az, hogy a decimálisan adott számot átváltsuk kettes számrendszerbe. A kettes 

számrendszerbe történő átváltás (mely külön az egész rész és külön a törtrész átváltásával történik) 

eredményként a 1000111111,100012 bináris minta keletkezik (lásd ). 

5-10. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Polinom 

 

A következő lépésben egészre normalizálunk úgy, hogy az első értékes jegy mögé helyezzük a kettedesvesszőt, 

vagyis az exponenciális alak: 1,000111111100012×29. 

A feladatkiírás szerint a feszített előjeles ábrázolásban az eltolási konstans 64, így a feszített karakterisztika 

64+9=73=10010012 lesz. Mivel az előjelbit (pozitív számról lévén szó) 0, ezért a mantisszáig összeállíthatjuk 

lebegőpontos számunk első bájtját: 

http://gate575.hu/ITMagister/Polinom
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A következő három bájt lesz a mantissza tárolási helye, binárisan 000111111100012 rejtett egyessel, vagyis a 

vezető egyes elhagyásával. Az előzetesen már összeállított előjel és karakterisztika figyelembevételével a végső 

bináris alak az egyes „alkotórészek” eltérő színezésével: 

 

Mivel a feladat kiírása úgy szólt, hogy az eredmény hexadecimális alakban kell megadnunk, alakítsuk át ezt az 

eredményt tetrádonként: 

 

Ha szemléletesen úgy fogjuk fel a lebegőpontos szám mantisszáját, mint egy mindenképpen egész számmal 

(kettes számrendszer miatt ez 1) kezdődő, de a következő egésznél kisebb, véges kettedesjegyet tartalmazó 

számot, melynek lehetséges legnagyobb értéke jelent egy határértéket, akkor kiszámíthatjuk azt a tartományt, 

amelyben egyáltalán felvehetünk számokat, és azt, amelyben nem. Mivel ez egy kettes számrendszerben adott 

szám, ezért az egyest követő jegyek helyi értéke kettő hatványainak reciproka, valahogy így: 

 

Vagyis van egy számtartományunk, amivel leírhatjuk két valós szám között lévő végtelen darab valós szám egy 

korlátos halmazát, és ez a korlát alulról és felülről is, sőt a tartományon belül is behatárolja a lehetőségeket. Ha 

ezt értjük, akkor belátjuk, hogy bizonyos valós számok, bizonyos pontosságok (bizonyos számok) eleve nem 

érhetők el a lebegőpontos ábrázolásban. Erre majd később készítünk egy mini lebegőpontos saját formátumot, 

hogy érzékelhető mennyiségeken mutassuk be a fenti elvi korlátokat, most fogadjuk el, hogy az elkerülhetetlen 

pontatlanságot az okozza, hogy egy pl. n bites mantisszával csak 2n darab valós szám ábrázolható pontosan, 

miközben végtelen számú valós szám van az adott tartományon belül. 

Ha a feladatkiírás úgy szólt volna, hogy a karakterisztikát 8 biten kell megvalósítani, 127-es eltolással, akkor a 

feszített előjeles ábrázolás kilépett volna az első bájtból, emiatt az előjelet követő bitminta egy bittel eltolódott 

volna jobbra, valamint a 127-es eltolás miatt 127+9=136=  100010002 bináris alakja kerül az előjelbit mögé. 

A megoldás bitmintája az alábbi lenne: 

 

Vegyünk egy másik példát: alakítsuk át ötkettedes pontossággal, kettes alakra normáltan, 8 bites 127-el eltolt 

karakterisztikával az alábbi decimális számot és adjuk meg hexadecimális formában: 

2012,052610 
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5-11. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Polinom/ 

 

A normalizált kettes számrendszerbeli alak ötkettedes pontossággal a alapján: 

1,111 1011 1000 00012×210 

Az exponens 127-el vett eltolása 137-et ad, ami binárisan , vagyis az összeállított rejtett egyessel 

létrehozott ábrázolás: 

 

Hexadecimális alakban kiírva: 

44FB810016 

5.3. IEEEE szabvány 

A lebegőpontos számábrázolást szabványosították és megszületett az IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) 754/1985 (ejtsd: áj tripple í) szabvány, mely a következőkben rögzíti a lebegőpontos 

számok jellemzőit a következő jelölések szerint: 
 

• s signum vagy előjel 

• e exponens vagy karakterisztika 

• m mantissza vagy szignifikáns 

http://gate575.hu/ITMagister/Polinom/
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• o offset vagy eltolás 

• f fraction vagy törtrész 

A tartalmazza a lebegőpontos számok pontosság szerinti csoportosítását. 
 

  
Széles-

ség 
Mantissza s e m o Ábrázolható 

tartomány 

Egyszeres 

pontosságú 
32 bit kettes alapra 

normált (1.F) 
1 bit 8 bit 23 bit 127 8,43·10-37< |N| 

<3,37·1038 

Dupla 

pontosságú 
64 bit kettes alapra 

normált (1.F) 
1 bit 11 bit 52 bit 1023 4,19·10-307< |N| 

<1,67·10308 

Kiterjesztett 

pontosságú 
80 bit kettes alapra 

normált (1.F) 
1 bit 15 bit 64 bit 16383 

  

Négyszeres 

pontosságú 
128 bit kettes alapra 

normált (1.F) 
1 bit 15 bit 112 bit 16383 

  

Általában a lebegőpontos számokkal kapcsolatban a fentiek tekinthetők a minimumnak egy programozó 

számára, de mert a jelentősége ennél jóval nagyobb, ássunk egy kicsit mélyebbre a lebegőpontos ábrázolás 

témakörében, és vizsgáljuk meg gyakorlati oldalról a használatát, hogy hiteles és szemléletes képünk legyen 

alkalmazásáról és alkalmazásának korlátairól. 

5.4. Ábrázolható számtartomány, túlcsordulás és alulcsordulás 
vizsgálata 

Az első vizsgálati irányunk legyen a használhatósági tartományok kérdése, hiszen ez közvetlenül érinti az 

eredmény pontosságát (lásd ). 

5-12. ábra - 

 

Pozitív túlcsordulás akkor következik be, amikor olyan nagy szám ábrázolására kerül sor, ahol az adott véges bit 

hosszúságú kitevő nem elég nagy. 

5.4.1. Saját tesztelési pontosságú (8 bit széles) lebegőpontos szám 

Hogy megértsük a túlcsordulás lényegét, vegyünk egy elméleti jóval kisebb ábrázolási tartományt, mert a valódi 

szabványos ábrázolási tartományok talán felfoghatatlanul nagyok első ismerkedésre. Tehát képezzünk egy 

lebegőpontos számot a következő ábrázolási korlátokkal: 
 

  
Széles-

ség 
Mantissza s e m o 

Saját 

tesztelési 

8 bit kettes alapra 

normált (1.F) 
1 bit 3 bit 4 bit 3 
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pontosságú 

A legnagyobb pozitív szám, amit ábrázolni tudunk, az az eset, amikor a következő bitmintát vesszük fel: 

 

Határozzuk meg ezt a számot. Az eltolt karakterisztika értéke éppen 7, ez az eltolás figyelembevételével azt 

jelenti, hogy a tényleges karakterisztikánk 4. Ha most a négybites mantisszát (a rejtett egyessel) visszaírjuk 

normál alakba, akkor az a következőképpen néz ki: 

1,11112 × 24 = 111112 = 3110 

Vagyis ez a lebegőpontos pontosság nem képes olyan számot tárolni, ami nagyobb, mint 31. 

Ellenőrizzük le, mi is történik, ha a tesztelési virtuális lebegőpontos programcsomagunk (vagyis most mi 

magunk) kap egy ennél nagyobb számot tárolás és műveletvégzés számára. Legyen ez a szám csak egy kicsivel 

nagyobb, mondjuk 32. Első lépésben elvégzi a kettes számrendszerre a konverziót, és azt kapja, hogy a bitminta 

még normalizálatlanul 001000002. Ha elvégzi a normál alakra történő átalakítást, akkor a 1,000002×25 adódik. 

Ha most az exponenssel elvégzi az eltolást, akkor a karakterisztikára három biten 3+5=8 → 0112+1012=10002 

keletkezik, amiből a legalsó három digitet fogja a tárolási bitminta összeállításához felhasználni (hiszen csak 

ennyi hely áll rendelkezésére). A mantissza értékét is úgy kell felhasználnia, hogy az értékes jegyek közül az 

első négy fér el a tárolási helyen, vagyis a rejtett egyes alkalmazásával a lebegőpontosra átalakított szám így néz 

ki: 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ha most ezt a számot valamilyen művelet számára elő kell állítani, akkor már nem fog emlékezni a tároláskor 

elveszített jegyekre, és „gátlástalanul” előállítja (hacsak már a tároláskor nem jelezte a hibát) a következő 

számot: mivel a karakterisztika 0, levonva belőle az eltolás (3) értékét -3 adódik, a rejtett egyessel a normalizált 

mantissza pedig 

1,0002∙2-3=0,0012=0∙20+0∙2-1+0∙2-2+1∙2-3=1/23 =0,12510, ami köszönő viszonyban sincs az eredeti 3210-el. 

A túlcsordulás következménye tehát jegy- és értékvesztés a teszt lebegőpontos formátumunknál! (A valóságban 

a karakterisztika és a szignifikáns azonos nulla esetét külön kezelik [egzakt nullának tekintik], erről még 

szólunk később, most csak a szemléltetés érdekében tekintettünk el ettől.) 

Egy programozónak mindig tudnia kell, sőt kötelessége pontosan megbecsülni és mérnöki szempontból 

„túlméretezni” a program algoritmusai által végzett aritmetika műveletek korlátait. Ha pedig megjósolhatatlan 

egy-egy mérnöki számítás eredménye (ilyen is van), akkor magában az algoritmusban kell gondoskodni arról, 

hogy az ún. „exception framework” (kivételkezelő keretrendszer, később sokat beszélünk még róla) megdobja 

az erre az esetre megtervezett figyelmeztetést. 

Ez ebben az ábrázolásban azt jelenti, hogy valahányszor egy eredményt átadnánk a lebegőpontos csomagnak, 

elvégezzük a komparálást (összehasonlítást), amivel megállapítjuk az esetleges túlcsordulást, és ha 

bekövetkezett, akkor sajnálattal közöljük a UI-on (User interface, felhasználói felület, szintén lesz még szó róla 

bőven), hogy a számítások túlcsordulás miatt nem folytathatók. 

Nézzük az alulcsordulás esetét ugyanerre a lebegőpontos tárolásra. Most már gyorsabban haladva látjuk, hogy 

az eltolt exponens minimuma nyilván 0, amelyből az eltolás miatt a -3 karakterisztika adódik. Ha tehát a 

legkisebb ábrázolható számot keressük, akkor az így nézhetne ki: 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Az előbb kiszámoltuk, hogy ez a szám éppen: 

1,0002∙2-3=0,0012=0∙20+0∙2-1+0∙2-2+1∙2-3=1/23=0,12510 

Mivel még mindig a pozitív tartományon belül vagyunk, úgy néz ki, hogy a 0 és 0,125 között, valamint a 31 

fölött lesz egy-egy tartomány, ahova a legnagyobb jóindulat mellett sem fogunk tudni aritmetikai eredményeket 

tárolni. A korábbiak figyelembevételével tehát a pozitív oldalon a 0,125 és 31 közötti szakaszt használhatjuk 

majd tárolásra, és csak ebben a tartományban vagyunk képesek eredmények kiszámítására a teszt lebegőpontos 

csomagunkkal. Természetesen ez a probléma felvetődik a negatív számok esetében is ugyanezekkel a határokkal 

a negatív tartományon. 

Utalva a korábban az ábrázolható számtartomány felső, alsó és belső korlátaira, ne gondoljuk, hogy ebben a 

tartományban minden valós számot ábrázolni tudunk. 

Tekintsük például a 2,210 számot, és próbáljuk meg ábrázolni a teszt lebegőpontos formátumunkban: 

2,210=10,00110011001100112=1, 000110011001100112∙21 

A karakterisztikánk 1 lesz, ami eltolva 4-et (=1002) ad. Ábrázolni a mantisszában csak a zölddel jelzett biteket 

tudjuk, a lebegőpontos számunk tehát így néz ki: 
 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Számoljuk most vissza a kapott számot: 

1,00012∙21=10,0012=2,12510 

Hát ez nem éppen az, amiből eredetileg kiindultunk! 

Egy, a valóságból származó példa: szoftver kerekítési hiba volt az oka az ARIANE 5 hordozórakéta az indítás 

utáni 37 mp-ben történt felrobbanásának (1996. június 4-én), melynek részletes analízise az interneten 

megtalálható. A lényeg, hogy egy 64 bites szám 16 bites konverziója okozta az irányító rendszer és a 

másodlagos rendszer leállását és az önmegsemmisítő rendszer beindulását. 

5-13. ábra - http://www.ima.umn.edu/~arnold/disasters/ariane.html 

 

Az okozott kárral 7 billió dollár és 10 év fejlesztés ment veszendőbe. 

(Ez a pontatlanság az oka annak, hogy a BCD számok jelentősége a mára elhanyagolható hátrányai miatt 

megnőtt, hiszen a pénzügyi, gazdasági, tudományos számítások induló adatainak már felvétel idején torzulhat a 

pontossága, ha lebegőpontos formátumot használunk, míg a BCD kódolással jobban tartható a kiinduló 

pontosság.) 

Azt is érezzük, hogy minél inkább növeljük az értékes jegyek (a szignifikáns) számát, annál inkább vagyunk 

képesek a virtuális „1”-ről eljutni a „2”-re (megközelíteni azt) a valós tartományon, és minél inkább növeljük a 

karakterisztika bitjeinek számát, annál inkább növelhetjük a túlcsordulás, és annál inkább csökkenthetjük az 

alulcsordulás határát. 

Egy másik könnyen belátható következménye a lebegőpontos ábrázolásnak, hogy a valós számok 

tartományának nullához közeli tartományában sokkal több racionális szám ábrázolható pontosan, mint amikor a 

szám abszolút értéke távolabb van a számegyenesen a nullától. Ezt úgy szokták mondani, hogy a nullához közeli 

http://www.ima.umn.edu/~arnold/disasters/ariane.html
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tartományban több az egységnyi szakaszra eső reprezentánsok száma, mint távolabb, vagyis minél nagyobb a 

szám, annál kisebb az elvárható pontosság. 

Gyakori probléma továbbá, hogy egy nagyon nagy szám és egy nagyon kicsi szám különbségének 

(kivonásának) műveletében eltűnik a kis szám hatása (úgy mondjuk, hogy a nagyobb szám elnyeli a sokkal 

kisebbet). 

Amikor a program írása során egy lebegőpontos változót összehasonlítunk egy egésszel, gyakran kapunk 

megbízhatatlan eredményt, mert a pontos összehasonlítás nem teljesül mondjuk az egész 1 és a lebegőpontos 

1.00000000000000000004651 között, ahol a jelölt pontatlanság könnyen előfordulhat. 

5.5. A lebegőpontos számábrázolás szélsőséges esetei 

A lebegőpontos ábrázolás különleges esetei azok, amikor az egyes alkotó bitcsoportok speciális tartalommal és 

kombinációban jelennek meg (lásd ). 
 

Szám értelmezése Előjel Karakterisztika Mantissza 

Normalizált érték Signum Tetszőleges exp Tetszőleges bitminta 

Denormalizált érték Signum 0/Újra van rejtett egyes Nem zérus bitminta 

Egzakt nulla Signum 0 0 

Negatív végtelen 1 Csupa egyes 255/2047/16384 0 

Pozitív végtelen 0 Csupa egyes 255/2047/16384 0 

Not a Number 

(NaN) 
Mindegy Csupa egyes 255/2047/16384 Nem zérus 

A NaN esetet a számításkor fellépő hibák (pl. nullával való osztás, negatív gyökvonás stb.) jelzésére használják, 

amit a műveletvégző vagy a hívó hibakezelése kezel le. A denormalizált érték akkor használt, ha az adott szám 

alulcsordult. 

6. Műveletek lebegőpontos számokkal 

Végül elérkeztünk a lebegőpontos ábrázolás és használat valódi céljához, a műveletek szabályaihoz. Amikor 

szabványos lebegőpontos műveletet végzünk, akkor az alábbiak valamelyikét hajthatjuk végre: 

• összeadás, kivonás, szorzás, osztás 

• négyzetgyökvonás 

• maradékképzés (modulus) 

• bináris–decimális átalakítás 

• kerekítés 

• kivételek kezelése 

• rejtett bit valóságossá alakítása 

• karakterisztika feszített eltolásos / kettes komplemens konverzió 

6.1. Lebegőpontos számok kerekítése 
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Már az előbbi saját kis lebegőpontos példánkban láttuk, hogy a kiinduló adatok és a műveletben részt vevő 

adatok nem azonosak a tárolási korlátok és egyéb okok miatt, sőt, amikor egy eredmény keletkezik, akkor az 

általában hardver szempontból egy 4–6 bittel szélesebb mantissza tárolására alkalmas regiszterben jön létre, az 

ALU-ban (Aritmetikai Logikai Egység). Vagyis mielőtt használni kezdenénk, és a memóriába töltenénk a 

számunkat, az adott lebegőpontos reprezentációra kerekíteni kell. 

Ennek a műveletnek már induláskor közvetlen befolyása van a végső pontosságra, ezért több kerekítési mód van 

attól függően, hogy milyen eredménypontosságot várunk el később. 

6.1.1. A legközelebbi ábrázolható számra történő kerekítés 

Láttuk a 2,210=10,00110011001100112=1, 000110011001100112∙21 példán, hogy a teljes mantissza nem 

felhasználható, ezért keressük meg azt az ábrázolható számot alul vagy felül, amelyik a legkisebb távolságra van 

az egzakt mantissza által meghatározottól. Ilyenkor kapnak szerepet az ún. őrző bitek, melyek a pontosságot 

befolyásoló a számításokban közvetlenül nem részt vevő biteknek a pontosságát „őrzik”. Ezekről még nem 

beszéltünk, és jelentőségük abban van, hogy az eredeti egzakt mantisszának az ábrázolható szakaszát követő 

biteket is tároljuk abban a 4–6 bittel szélesebb regiszterben, az ALU-ban, ahol az eredmény létrejön. 

Alkalmazásával mód van a rejtett egyes alkalmazásakor jobbról értékes jegyet/jegyeket beléptetni a 

mantisszába. 

Ennek a mantisszában tárolt legalább három bit hosszú bitmintának (őrző bitek) az elemzésével módunk van a 

mantissza LSB-jének (legalacsonyabb helyi értékű bitjének) a kerekítésére. Például, ha az őrző bitek bitmintája 

101, akkor az LSB követő bitjei nagyobbak, mint az utolsó bit fele (mint az áru vásárlásnál a decimális „5”), 

ezért a kerekítés a következő alaki értékre célszerű. Ez azt jelenti, hogy az LSB-hez adunk egy bináris 1-et. 

6.1.2. Levágás 

A másik kerekítési eljárás a levágás, ami a mantisszában nem tárolható bitek figyelmen kívül hagyását jelenti. 

Használata persze jobban rontja a pontosságot, mint a kerekítés, de sokszor az így kapott pontosság is elegendő. 

6.1.3. Reprezentáns keresése 

Használatos még a számnak a legközelebbi pontosan ábrázolható valós számhoz való „húzása”, ami azt jelenti, 

hogy ha a szám nem egy reprezentáns (korábban már említettük, hogy azokat a valós számokat, amelyeket a 

tárolási tartományon egzakt pontossággal képesek vagyunk tárolni a mantisszában, reprezentánsoknak 

nevezzük), akkor megkeressük a hozzá legközelebbi reprezentánsát, és a továbbiakban ezzel helyettesítjük az 

eredeti számot. 

A pontosság megbecsülésére alkalmazott ún. intervallumaritmetikai ellenőrzés, hogy a számot a lehetőség 

szerinti felső és alsó reprezentánsára kerekítjük és ezek különbségének nagyságrendjével becsüljük meg a hibát. 

Most, hogy ismerjük a lebegőpontos számábrázolás elméletét, vizsgáljuk meg a gyakorlatban egy intelligens 

prezentáción a szabványos lebegőpontos számok előállításának elemeit, melynek segítségével közvetlenül is 

tapasztalhatjuk az egyes elméleti fogalmat gyakorlati magvalósítását. 

5-14. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Float 

http://gate575.hu/ITMagister/Float
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A segítségével vizsgáljuk meg, és számoljunk utána a kiválasztott decimális szám konverziójának, és keressük 

meg az őrző biteket, illetve azok hatását a kerekítésre és a hiba számítására. 

6.2. Lebegőpontos összeadás 

Az összeadást azonos karakterisztikájú összeadandókkal végezhetjük el. 

Tételezzük fel, hogy a két összeadandó szám karakterisztikája nem azonos: e1 <> e2 

 

Az első szám fenti ábrázolásában a rejtett egyes helyreállításával a teljes mantissza , és mivel a 

karakterisztika 128, azaz 127 + 1, ezért a szám abszolút értéke: 

|N1| = 1,12×21=3, az előjellel pedig N1 = −310 

 

A második szám fenti ábrázolásában a rejtett egyes helyreállításával a teljes mantissza 1,012, és mivel a 

karakterisztika 129, azaz 127 + 2, ezért a szám abszolút értéke: 

|N2| = 1,012×22=5, az előjellel pedig N2 = −510. 

Először hozzuk a két karakterisztikát azonos alakra. Legyen a közös karakterisztika a második számé, ami 

e1=100000012. Ha az első szám karakterisztikáját szintén erre állítjuk, vagyis növeljük, akkor a mantisszát egy 

bináris helyi értékkel csökkenteni kell ahhoz, hogy az eredeti érték ne változzon. A közös karakterisztika tehát 
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E=100000012, ami megfelel 22 = 4-nek. Az első szám mantisszája ezért m1=0,112 lesz. Most már elvégezhetjük a 

két mantissza összeadását: 

 

Az eredményt kötelezően normálnunk kell, mert a művelet eredményének nagyságrendje eltérhet a korábban 

meghatározott közös karakterisztikától. Mint a mi esetünkben is, az eredmény, 10.00×22 már nem normál alakú, 

ezért a normálás után 1,000×23 lesz. Ezzel az új karakterisztikával és a rejtett egyes eljárással az eredményül 

kapott szám: 

N2 = , ami 0xC080000 lesz. 

Ellenőrzés: e = 130-127 = 3 és m = 1 → N = 1×23∙= −810 

6.3. Lebegőpontos kivonás 

Az azonos karakterisztikájú kisebbítendőből kivonjuk az azonos karakterisztikájú kivonandót. 

Tételezzük fel, hogy a két összeadandó szám karakterisztikája nem azonos: e1 <> e2 

 

Az első szám a fenti ábrázolásban a rejtett egyes helyreállításával a teljes mantissza 1,012, és mivel a 

karakterisztika 129, azaz 127 + 2, ezért a szám abszolút értéke: 

 

A második szám a fenti ábrázolásban a rejtett egyes helyreállításával a teljes mantissza 1,12, és mivel a 

karakterisztika 128, azaz 127 + 1, ezért a szám abszolút értéke: 

|N2| = 1,12×21=3, az előjellel pedig N2 = 310. 

Először hozzuk a két karakterisztikát azonos alakra. Legyen a közös karakterisztika az első számé, ami 

e1=100000012. Ha a második szám karakterisztikáját szintén erre állítjuk, vagyis növeljük, akkor a mantisszát 

egy bináris helyi értékkel csökkenteni kell ahhoz, hogy az eredeti érték ne változzon. A közös karakterisztika 

tehát E=100000012 , ami megfelel 22 = 4-nek. A második szám mantisszája ezért m2=0,112 lesz. Most már 

elvégezhetjük a két mantissza kivonását: 

 

Az eredményt kötelezően normálnunk kell, ami exponenscsökkenést jelent, vagyis balra léptetést, melynek 

eredményeként az eredmény normál alakja  ∙  lesz. Így a karakterisztika és a rejtett egyes eljárással az 

eredményül kapott szám: 

N2 = , ami 0xC0C0000 lesz. 

Ellenőrzés: e = 128-127 = 1 és m = 1 → N = 1×21∙= 210 
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A kivonás és az összeadás algoritmusát célszerűen a műveletvégzőben összevonják és az eredmény, valamint az 

alkalmazott eljárás az előjelbitek kiértékelésétől és számos más tényezőtől is függ. 

6.4. Lebegőpontos szorzás 

A mantisszákat szorozzuk egymással, a karakterisztikákat pedig összeadjuk. Az előjel a két előjel kizáró vagy 

kapcsolatának eredménye. 

 

Az első szám fenti ábrázolásában a rejtett egyes helyreállításával a teljes mantissza 1,012. Mivel a 

karakterisztika 129, azaz 127 + 2, ezért a szám abszolút értéke: 

 

A második szám fenti ábrázolásban a rejtett egyes helyreállításával a teljes mantissza 1,12. Mivel a 

karakterisztika 128, azaz 127 + 1, ezért a szám abszolút értéke: 

|N2| = 1,12×21=3, az előjellel pedig N2 = 310. 

Most nem kell a két karakterisztikát azonos alakra hozni, elvégezhetjük a két mantissza szorzását a táblázatos 

léptetés és összeadás módszerével: 
 

            
1 0 1 

            
0 1 1 

            
1 0 1 

          
1 0 1 

  

        
0 0 0 

    

        
0 1 1 1 1 

A karakterisztikák összege 3 lesz, és mivel pozitív, ezért 127+3=130 a feszített előjeles alak. Az eredmény tehát 

a rejtett egyes alkalmazásával  lesz. Az előjelet a két előjelbit kizáró 

vagy kapcsolatának eredménye adja, vagyis s1 xor s2 = 0 xor 0 = 0, vagyis a szám pozitív. 

6.5. Lebegőpontos osztás 

A mantisszákat osztjuk egymással, az osztandó karakterisztikájából kivonjuk az osztó karakterisztikáját. Az 

előjelet a két előjel kizáró vagy kapcsolatának eredménye adja. 

 

Az első szám fenti ábrázolásában a rejtett egyes helyreállításával a teljes mantissza1,012. Mivel a karakterisztika 

129, azaz 127 + 2, ezért a szám abszolút értéke: 
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A második szám fenti ábrázolásban a rejtett egyes helyreállításával a teljes mantissza 1,12. Mivel a 

karakterisztika 128, azaz 127 + 1, ezért a szám abszolút értéke: 

|N2| = 1,12×21=3, az előjellel pedig N2 = 310. 

Most sem kell a két karakterisztikát azonos alakra hozni, elvégezhetjük a két mantissza osztását a sorozatos 

kivonás alkalmazásával és léptetés módszerével: 

 

A karakterisztikák különbsége 2–1 = 1, vagyis az osztás eredménye: 0,1101010101010101010101012∙21, amit 

viszont kötelezően normálnunk kell, így kapjuk az 1,101010101010101010101012∙20 –t. Az új karakterisztika 0, 

eltolással E=100000002 . 

Az eredmény tehát a rejtett egyes alkalmazásával, valamint a két előjelbit xor kapcsolatba hozásával (s1 xor s2 = 

0 xor 0 = 0, vagyis pozitív) 

lesz. 

Ellenőrizzük az eredményt: 510:310=1,66666666710=1,101010101010101010101012 
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6. fejezet - Bevezetés az assembly 
programozásba 

„Ha valaki azt szeretné, hogy a számítógép kizárólag csak az Ő utasításait hajtsa végre, akkor feltétlenül 

assemblyben írjon programot. Cserébe egészen biztos lehet abban, hogy a ravasz hibákat és az impozáns 

eredményeket is Ő állította elő”. 

Az assemblyben, illetve a gépi kódban történő programozásról sokan azt tartják, hogy túlságosan bonyolult és 

összetett ahhoz, hogy alapozásként a magasabb szintű nyelvek előtt oktatni lehetne. Ennek a vélekedésnek 

valószínűleg az a „történelmi” alapja, hogy a mikroprocesszor elterjedésének korai szakaszában valóban 

összeszedetlen volt még azoknak az ismereteknek a köre, amelyre egy assembly programozáshoz szükség lett 

volna. Az első mikroprocesszoros gépek tervezését, elkészítését nagyjából ugyanazok hajtották végre, akik a 

programozását és ezért kezdetben nem vált szét a tervezési, az építési, és a programozási ismeretek köre olyan 

pontos határokkal, mint mondjuk ez ma más technológiáknál megfigyelhető. Egy gépész tervező technológiai 

felkészültsége és alkalmazott módszerei eltérnek a technológusétól, pláne a gyártóétól, és ezen senki sem 

csodálkozik, hiszen magától értetődő, hogy ezek egy termék előállításának eltérő fázisai. 

A szoftveriparban mégis meglehetősen sok idő kellett ahhoz, hogy a kezdeti, technológiai szempontból talán 

kaotikusnak nevezhető időszaktól eljussunk a mai határozottan letisztultabb viszonyokhoz, melyben a szoftver-

technológia valódi technológiává érett. Mára az assembly egy teljes körűen megalapozott programkészítési 

módszertanná vált, ugyanolyanná, mint mondjuk a vegyipari vagy az építőipari technológiák. Ez azt jelenti, 

hogy minden, az alkalmazáshoz szükséges ismeret megalapozott, tudományosan bizonyított alapokra épül, ezért 

ez az ismeret-rendszer jólszervezettsége miatt hatékonyan oktatható. A továbbiakban ezt igyekszünk bizonyítani 

és állítjuk, hogy igazából nagyon egyszerű (technológiai) szabályokról van szó, melynek birtokában egészen 

másként fogjuk látni a programozás és gépi kódú végrehajtás kapcsolatát. 

Képzeljük el, hogy egy kiállításon, vagy más igen titkos helyen hozzáférünk egy magára hagyott gép 

konzoljához. Nincs nálunk semmi segédeszköz, és nem ismerjük az adott gép telepített programjait, csak azt 

látjuk, hogy be van kapcsolva és barátságosan világít a képernyő. Vajon tudunk-e egy saját programot betölteni 

a memóriába csak úgy a fejünkből, és azután elindítani úgy, hogy amikor a rendszergazda visszatér, 

megdöbbenve lássa, hogy hagytunk neki egy kedves üzenetet arról, hogy itt jártunk. (Ennek biztosan nagyon fog 

örülni, amit abból is látunk majd, hogy mindenfelé kerestetni fog minket a biztonsági emberekkel.) 

Nos, ha egyáltalán megtehetjük ezt, akkor csak gépi kódban tehetjük meg. Indítsunk el gyorsan (amíg nem jön 

valaki) egy cmd parancsot. (Windows7 esetén a Start gombra kattintva a keresőben írjuk be a cmd betűket, majd 

indítsuk el az Enter billentyű megnyomásával, lásd ). A cmd parancs hatására egy ún. Parancssor ablakot 

kapunk (célszerűen az ablak betűméretét válasszuk 8*12-re és nagyon fontos, hogy raszteres betűtípusok közül 

válasszunk a jobb áttekinthetőség érdekében), amivel lehetőségünk nyílt arra, hogy egy, az operációs rendszerrel 

kötelezően telepített speciális programot elindítsunk. Ennek a programnak a neve Debug. 

6-1. ábra - 
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Anélkül, hogy belemennénk annak részletezésébe, hogy a Debug program mit is csinál (foglalkozunk majd vele 

még eleget), fogadjuk el, hogy ezzel a programmal képesek vagyunk közvetlenül gépi kódokat bevinni a 

számítógép memóriájába és arra utasítani a processzort, hogy azokat hajtsa végre. Írjuk be a Parancssor 

ablakban megjelenő és villogó kurzor mögé a debug szót. Látszólag nem változik semmi, csak megjelenik egy 

kis mínuszjel, és mögötte villog a kurzor. Ez azt jelenti, hogy már a debug programot használjuk. 

6-2. ábra - 
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Mostantól, amit a konzolról begépelünk, azt a debug program fogja feldolgozni. A következő lépés az, hogy 

bevigyük a számítógép memóriájába a fejünkben lévő gépi kódot. Ehhez az e100 betűk begépelése (figyelem az 

e és a 100 között ne legyen szóköz) után egy szóközzel írjuk a következő számokat (huszonöt jelet, később úgy 

mondjuk majd, hogy gépi kódot) egymástól mindig egy vesszővel elválasztva. Ezek rendre: 

B4,09,BA,0D,01,CD,21,B4,08,CD,21,CD,20, 4E,65,20,64,75,64,64,20,6B,69,21,24 

vagyis a teljes sor: 

e100 b4,09,ba,0d,01,cd,21,b4,08,cd,21,cd,20,4e,65,20,64,75,64,64,20,6b,69,21,24 

Amikor a beírással készen vagyunk, adjunk egy Enter-t és a következő új sorba írjunk egy „g” betűt, majd 

megint egy Enter-t, és nézzük meg, mi történt. Ha pontosan gépeltük be a gépi kódokat, akkor a képernyőn 

megjelenik a rendszergazdának szóló rejtélyes üzenet: 

”Ne dudd ki!”. 

Ha még bírjuk türelemmel, és még mindig nem jön senki a gép tulajdonosai közül, akkor meg is nézhetjük a 

programunkat a memóriában, ha a következő sorba beírjuk a „d 100” parancsot és adunk egy Enter-t.A jobb 

oldalon lévő oszlopokban, ha figyelmesen nézzük, láthatjuk is a kiírandó szöveget, a „Ne dudd ki!” betűket 

úgy, ahogyan azok most a memóriában vannak. Az előtte lévő, ma még érthetetlen rész pedig maga a program, 

ami a kiírást végzi. A alapján ellenőrizhetjük a leírtakat. 

Láthatjuk tehát, hogy a programunk tulajdonképpen két részből áll. A „Ne dudd ki!” szöveg előtti részből és 

magából a szövegből, amit ki akarunk íratni. Mivel a kiíró programrész van elől, ezért, ha a szöveg helyére 

bármi mást írunk, akkor a program azt fogja kiírni. Írjuk be az „a 10d” parancsot, majd a megjelenő villogó 

kurzor helyére a db „Itt jartam! Ne tudd ki!” karaktereket, kijavítva ezt a Török Szultán-szerű helyesírási 

hibát, és újra adjunk egy Enter-t. 

Figyelem! Egyelőre ne használjunk ékezetes karaktereket. Ha megint beírunk egy „g”-t, ami azt jelenti, hogy go, 

vagyis indítsuk a programot, most már a módosított „Itt jartam! Ne tudd ki!” szöveget írja ki programunk. 

Tehát ebben az „idegen gépben” a programunk, amit néhány másodperc alatt mi magunk gépeltünk be, szinte 

bármilyen szöveg kiírására alkalmas mindaddig, amíg a biztonsági szolgálat ezt meg nem akadályozza. Fenti 

pehelysúlyú kis példával reméljük sikerült igazolni, hogy az assembly programozás nem ördöngösség, és 

biztosak vagyunk abban, hogy a tanulás végén ennél sokkal hasznosabb és jóval összetettebb feladatokat is 

hasonló könnyedséggel fogunk megoldani ezzel a szoftver-technológiával. 

Még meg kell indokolnunk fenti bevezető példa szükségességét, mert elsőre talán kissé öncélúnak tűnhet, de 

amikor a processzor és a memória kapcsolatát tisztázzuk, ennek e példának a gépi kódjait fogjuk felhasználni 

szemléltetésre. 

1. A számítógép memóriájának felépítése és 
működése 

Talán meglepő, ha azt állítjuk, hogy egy számítógép ezernyi egymással bonyolult viszonyban lévő alkatrésze 

közül számunkra, akik assembly programot szeretnénk írni, igazából csak két részegység működésének és 

egymáshoz való viszonyának ismeretére van szükség. Az egyik a memória, a másik a processzor. Nézzük 

először a memóriát. 

Korábban már a digitális technika alapjainak tárgyalása során találkoztunk azzal az esettel, amikor integrált 

áramkörök kapcsolásának kimenetén megjelent 1 vagy 2 bájt szélességű adat. Ezekkel akkor nem végeztünk 

műveleteket, csak előállítottuk őket. Ugyanilyen integrált áramkörök azok is, amelyek más áramkörök által 

előállított bájtok tárolására képesek. Ezt úgy kell elképzelnünk, mint egy mélygarázs parkolóit, vagyis mintha a 

tárolás minden bájt esetében külön-külön helyen történne és ezért ezeknek a tároló helyeknek, mint a 

mélygarázs esetében is, egyedi azonosítójuk van. Ha valaki keresi a kocsiját, akkor a tárolási hely azonosítóját 

kell tudnia ahhoz, hogy az autóját megtalálja. Azokat a tárolásra alkalmas integrált áramköröket, melyeket 

a számítógépekben használunk, memóriának hívjuk. 

A memória tehát egy halom tároló helyből áll, ahol bájt szélességű számokat bináris formában tárolunk. Ha egy 

ilyen tárhelyre beírunk egy számot, akkor az ott is marad, amíg felül nem írjuk egy másikkal, vagy ki nem 
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kapcsoljuk a memória működéséhez szükséges tápfeszültséget. Hogy hol van egy adat, azt nekünk vagy 

programunknak kell tudni ahhoz, hogy sikeresen visszakereshessük. 

Ha egy bájtot, jelentsen az bármit (egy számot, egy jelet, stb.) módosítunk azután, hogy kiolvastuk a 

memóriából, majd a módosított (például eggyel növelt) formában visszaírjuk ugyanarra a helyre (címre), 

„feldolgozást” végzünk. 

Sőt, az, hogy mit kell csinálnunk a memóriában lévő adatokkal, vagyis hogy a program mit hajt végre, ugyanúgy 

bájtok a memóriában. Tehát a memóriában csak bináris számok lehetnek, de értelmezésük szerint (aszerint, 

hogy minek tekintjük őket és milyen céllal jutattuk el őket a megadott helyükre/címeikre), lehetnek adatok 

illetve programok. De erről majd később. 

Most nézzük a memória működését. A memória a rendszer többi részéhez három jól elkülönített csatlakozással 

kapcsolódik. Ezek rendre a címbusz, az adatbusz és a vezérlés. Mindhárom csatlakozás tulajdonképpen olyan 

vezetékeknek felel meg, melyeket a számítógépben huzaloztak és egyik végük a memóriához, a másik végük 

pedig a később tárgyalandó processzorhoz kapcsolódik. 

1.1. Címbusz 

A címbusz azoknak a huzalozott bináris jeleknek a csoportja, melyek képesek kijelölni (megcímezni) egy 

speciális alkatrészt, vagy memória cellát (tároló-helyet). A címbuszon lévő adatok egy egyirányú adatáramlású 

jelhalmaznak tekinthetőek, annak tartalmát (kissé leegyszerűsítve) mindig a processzor határozza meg. A többi 

alkatrész (a memória is) ezeket az adatokat mindig megkapja (össze vannak fixen huzalozva), ily módon a 

címeket a processzoron kívül mindenki csak olvassa. Úgy mondhatjuk, hogy a processzor kiad egy címet, és az 

mindenkihez eljut a fix huzalozás miatt. 

1.2. Adatbusz 

A másik jelhalmaz, az ún. adatbusz adatáramlása azonban már kétirányú. Ez azt jelenti, hogy a rendszer többi 

elemétől a processzor irányába, illetve a processzortól a többi alkatrész irányába is haladhatnak a jelek. Mindig 

a processzor szemszögéből tekintjük az adatáramlást, ezért ha a processzortól haladnak a jelek, akkor írásról 

beszélünk, ha a processzor irányába haladnak, akkor olvasásról. 

Most a memóriát vizsgáljuk. A memória a címbuszhoz 20 biten kapcsolódik, amivel 1048575 (220-1) tároló hely 

elérése van mód. Az adatbusz, melyen a memóriába írandó bájtok, illetve az onnan kiolvasottak „utaznak”, 

nyolc bit széles. A vezérlések, melyekkel a memória használatát, és a használat ütemezését hajtjuk végre, most 

csak két jelből állnak. Ezek a memória tokot működésében engedélyező, „Enable”, illetve a használat irányát 

meghatározó, „ReadWrite” jelek. Az „Enable” jel alacsony szintjénél (bináris nulla) lehetséges a memóriát 

használni, ilyenkor a memória rácsatlakozik az adatbuszra, és onnan beolvas, vagy oda elhelyez adatokat. Hogy 

mikor melyiket, azt a „ReadWrite” jel állapota határozza meg, Ha a „ReadWrite” magas szintű (1), akkor a 

memória adatot tesz a címbuszra, ha alacsony (0), akkor adatot vesz el onnan. 

1.3. Írás/olvasás folyamata 

A sikeres íráshoz/olvasáshoz a rendszer szigorúan szabályozott, ütemezett működése szükséges. Amikor egy 

olvasási vagy írási folyamat kezdődik, először mindig a címnek kell rendelkezésre állnia a címbuszon. Ezt a 

húszbites címet az esetek többségében a processzor állítja elő és adja ki a címbuszra. Később részletesen 

megmutatjuk, hogyan keletkezik ez a húszbites cím a processzorban. 

Ezzel majdnem egy időben egy ún. chipengedélyező jel is érkezik a cél alkatrészhez. Ezt az alacsonyszintű (0) 

jelet is a processzor kezdeményezi egy chip-kiválasztó/dekódoló logika (chip) segítségével, ami általában a 

címbitek felhasználásával működik. Ezt követően kötelezően el kell telni egy kis időnek ahhoz, hogy a címbitek 

stabilizálódjanak. (Ezt az időt address setup time-nak nevezzük.) Ha a cím már stabil, akkor a „ReadWrite” jel 

állapotától függően olvasás, vagy írás történik (a processzor szemszögéből tekintve). A segítségével, a diagram 

alapján (követve a sorrendet) a 20 bites memória bármely tároló helyére elhelyezhetünk, illetve bármely tároló 

helyéről kiolvashatunk egy 1 bájtos adatot. 

6-3. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

http://gate575.hu/ITMagister/Memory
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A memória tehát esetünkben éppen 1 MegaBájt méretű, vagyis 1048575 db tárolási helyből álló tömbként 

fogható fel. Tulajdonképpen minden itt zajlik, amit a számítógépben csinálunk. Kis egyszerűsítéssel azt 

mondhatjuk, hogy ezen a területen helyezkednek el a programok és az adatok, itt vannak a képek, a hangok, 

minden, amivel a számítógép-használat során foglakozunk. A segítségével elérhető interaktív prezentáció a 

valóságban is teljesen hasonlóan működne, vagyis néhány kapcsolóval, kézzel bármilyen adatot bevihetnénk a 

megcélzott memória-cellába1. A példában használt memória ún. statikus működési elvű modell, melynek 

vezérlése egyszerűbb, mint a ma már elterjedtebben használt ún. dinamikus típusúak, melyekről még lesz szó. 

1.4. Memória címzése 

Korábban már említettük, hogy fizikailag egy cella (a memóriában egy bájt) elérése a címével történik azon a 20 

bit széles bináris bitmintán, amit címbusznak nevezünk. Könnyű azonban ezt a 20 bites címet logikailag két 

vagy több 16 bites cím összegére felosztani. Képzeljünk el egy olyan 20 bites címet, amelyben az alsó négy bit 

(az alsó tetrád) binárisan mindig „0000”. Ez azt jelenti, hogy amikor a cím pl. 0x00000, akkor fizikailag is a 

0x00000 címre hivatkozunk. Ha azonban ennek a címnek növelni akarjuk az értékét, akkor az alsó tetrádra 

vonatkozó megkötésünk miatt a következő fizikai címünk a 0x00010 lesz. Vagyis ez a - most már úgy mondjuk 

- címelem valójában csak minden 16. cellát képes elérni (megcímezni), azaz minden 16. bájtot. Cserébe viszont 

ez a címelem 16 biten elfér, persze minden felhasználás előtt a 20 bites bithelyeken balra kell léptetnünk négy 

bittel (vagy megszoroznunk 16-al, ahogy tetszik). 

Ha most veszünk egy másik logikai címelemet, ami szintén 16 bit széles, és az előbbiekben kialakított címhez 

léptetés nélkül helyiérték-helyesen hozzáadjuk, akkor e két címelemmel egy 16 bájtonként kezdődő 

tartományon belül egy-egy 65536 (216) bájtos címezhető memória területhez jutunk. Ennek a címzési 

technikának az a hatalmas előnye, hogy az eltolt 16 bites (szegmens) és az azon belüli 16 bites (ofszet) 

címelemek használatával a 16 bites címzésű belső hardver sokkal egyszerűbb, mint ha minden címelem 20 bites 

                                                           
1Ha egy címkiválasztást követően az írási időben például (mondjuk egy elektromos zavar következtében) a címbuszon lévő cím egy rövid 
időre megváltozna, akkor az adatbuszon lévő adat a megváltozott címre is beíródna amellett, hogy a célként eredetileg kiválasztott cella 

tartalma is felvenné a az adatbuszon éppen akkor érvényes bitmintát. Ebből is láthatjuk, hogy nagyon törékeny és az időzítésektől 

alapvetően függő folyamatok jelentik a memória használatot, ezért kezdetben a számítógépek elsőszámú hibaforrása volt a memória 
jelzavarból fakadó írási vagy olvasási hibák. 
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lenne. Ha tehát egy 20 bites címet képzünk, akkor azt legalább két 16 bites címelem felhasználásával tesszük 

úgy, hogy az egyiket balra léptetjük 4 bittel, a másikat pedig az így kialakuló 20 bites címhez adjuk. Ez az Intel 

processzorok ún. szegmens alapú címzési technikája, melyhez konzekvensen tartották magukat az elmúlt 40 

évben. 

2. A processzor 

Kijelenthetjük tehát, hogy számunkra, akik assembly programokat szeretnénk írni, kezdetben mindössze két 

hardver szereplővel kell számolnunk: a memóriával és a processzorral. Vegyünk tehát egy másik interaktív 

prezentációt, amelyben ennek a két szereplőnek a segítségével közelítünk a digitális számítógépek működésének 

folyamatához, a tárolt program végrehajtásához. 

Ebben a modellben a processzor is egy, a memóriához hasonló, de annál sokkal bonyolultabb digitális áramkör, 

mely a számítógép működésében a folyamatirányítást végzi. Ez az áramkör az, amely a memóriából származó 

számokat, kódokat és adatokat, vagy, ahogy később fogjuk mondani: operációskódokat, illetve operandusokat 

feldolgozza és azok logikai jelentése szerinti műveleteket elvégzi. Ezek a műveletek globális megközelítésben 

adatmozgató, aritmetikai, logikai, vezérlésátadási, illetve a processzor belső működését szabályozó parancsok 

lehetnek, melyeket a memóriában a feldolgozandó adatokkal együtt tárolva képzeljünk el. A korábban 

megismert memória hozzáférésünk tehát kiegészül egy, abból folyamatosan kódokat és adatok kiolvasó, és 

azokat feldolgozó egységgel, a processzorral. 

Mi van a processzorban és hogyan képzeljük el a működését? 

2.1. Rendszeridő, processzorciklus, buszciklus 

Hogy ezt megértsük, szükséges egy újabb fogalom megértése: a rendszeridő vagy rendszeróra. Ez nem más, 

mint egy kvarcvezérlésű oszcillátor, mely folyamatosan periodikus négyszög jeleket (órajeleket) szolgáltat a 

processzor és a többi alkatrész számára (lásd ). A processzor megkapja ezeket a jeleket, melyekből kettő tesz ki 

egy ún. processzorciklust. 

6-4. ábra - 

 

A processzorciklus alapján dolgozik a processzor két értelemben is. Az első értelmezés szerint a processzor 

ciklusok „hajtják” azt a belső folyamatot, melynek során a processzor újra és újra beolvas egy számot (operációs 

kódot) a memóriából, majd értelmezi a processzor tervezői által a szám alapján adódó adatmozgató, aritmetikai, 

logikai, vezérlésátadási, illetve a processzor belső működését szabályozó részfolyamatot. Ha szükséges, ismét a 

memóriához fordul, esetleg többször is, hogy az utasításhoz tartozó adatokat, operandusokat szintén beolvassa, 

majd ezekkel az operációs kód szerinti feladatot végrehajtsa. 

A második értelem szerint egy processzorciklus, mely minden processzor esetében az órajel kétszerese, az órajel 

frekvenciájától függő ideig tart. Könnyű belátni, hogy ennek az idő intervallumnak a nagysága szoros 

kapcsolatban van az egyes utasítások végrehajtási idejével. 
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Ha az órajelek a sűrűsége nő (pl. 2MHz-ről 4 MHz-re), az azt jelenti, hogy ez egyes jelváltások közötti idő 

csökken, vagyis ugyanannyi idő alatt több processzorciklus telik el, tehát több utasítást hajt végre a processzor, 

és így gyorsabb lesz. A rendszer sebesség és a CPU elérések közötti kapcsolatot az szemlélteti. 

6-5. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

Ez a hajsza már régóta tart, és ismert az ún. Moore törvény, amit Gordon E. Moore, az Intel egyik alapítója 

1967-ben jósolt a tranzisztoron alapuló integrált áramkörök tranzisztorszáma és működési sebessége 

vonatkozásában. Eszerint: „A legalacsonyabb árú komponens összetettsége évenként durván a kétszeresére 

nőtt”. Később ezt a lineáris növekedés jóslatot a sebességre is kiterjesztették, aminek mérése már jóval 

nehezebb, mivel a sebességtesztek eredménye függ attól, hogy a processzor belső műveletei alapján (melyek 

elsősorban a processzorciklustól függenek) vagy a külső, lassúbb egységekkel való együttműködés alapján 

készülnek. 

Mindebből számunkra most csak az érdekes, hogy a processzor egy utasítás végrehajtása alatt, mint azt később 

látni fogjuk, több működési fázison megy át: Az utasítás lehívás során beolvas egy utasítást, a kódolt utasítást 

dekódolnia kell, az utasítás végrehajtás során végrehajtja a feladatot, az eredményt a memóriában vagy 

valamelyik belső tároló helyeken tárolnia kell, stb. Két processzorciklus alkot egy buszciklust, ami alatt a 

processzor a memóriához fordul. 

6-6. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

2.2. A regiszterek 
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A processzoron belül egy külön világ van. Olyan tároló helyeket képzeljünk el, mint amit a memóriában láttunk, 

de ezeket a processzor belülről képes írni és olvasni. Ezeket a tároló helyeket regisztereknek hívjuk, és rendre az 

alábbiak: 

AX – akkumulátor regiszter 

Kiemelt jelentőségű, központi szerepe van, mert bizonyos utasítások (elsősorban az aritmetikai utasítások) 

alapértelmezetten ezt a regisztert használják. 

2.2.1. BX – bázisregiszter 

Mint a neve is mutatja, a címszámításban használt címelemek egy additív bázisát tartalmazza. Ez azt jelenti, 

hogy bár szabadon beállítható, de általában egy program-folyamat során nem módosítjuk, vagyis ez a bázisa a 

címképzésnek (innen a név). 

2.2.2. CX – számlálóregiszter 

A többször végrehajtandó utasításokban ezzel a regiszterrel számláljuk a végrehajtások (ciklusok) számát a 

kívánt ismétlődés eléréséhez. 

2.2.3. DX – adatregiszter 

Adatok tárolására és címzésére szolgáló tároló hely. Használják még a perifériákhoz forduló I/O (Input/Output) 

utasításokban. 

Az AX, BX, CX, DX regiszterek 16 bitesek, de használhatóak két 8 bites regiszterként is, ekkor a kezdő betűvel 

és az L(ow) vagy H(igh) betűvel jelöljük őket: Pl. AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, DH 

2.2.4. SI – forrásindex 

Indexregiszter, elsősorban adatok címzésére szolgál. Alapszegmens regisztere a DS (később lesz róla szó). 

2.2.5. DI – célindex-regiszter 

Szintén adatok címzésére szolgál az ES regiszterrel. 

2.2.6. Stack (verem) fogalma 

Mielőtt a többi regiszterrel foglalkoznánk, szükséges egy új fogalmat bevezetnünk, nevezetesen a verem (stack) 

fogalmát. A stack egy olyan memóriaterület, melynek különleges szerepe van az adatok és a vezérlés-átadások 

kezelésében. A legfontosabb tulajdonsága a társzervezése, merthogy ez egy olyan lista, amiben mindig az 

utoljára berakott adatot érjük el. Miután azt kivettük belőle, hozzáférünk az eggyel korábban berakotthoz, és így 

tovább. Ezt a szervezést LIFO (Last In First Out)-nak nevezzük. 

A szegmens regiszterek között van egy SS jelzésű, az ún. stack szegmens, ami kijelöl egy max. 64 kB méretű 

területet a memóriában, melyben egy másik regiszter, a SP (stack pointer) segítségével érhetjük el a memória 

tartalmakat. Vannak olyan utasítások, melyek az SS:SP, vagyis a stack szegmens és a stack pointer által mutatott 

helyre elhelyeznek egy adatot, azután módosítják az SP értékét az adat méretével (1 bájt, 2 bájt, 4 bájt), 

méghozzá csökkentik azt. A pillanatnyi mutató fölött vannak ez eddig elhelyezetett adataink, és minden új adat 

csökkenti az SP-t. A Stack tehát egy különleges memória terület, melyben az SP által mutatott címtől fölfelé 

vannak az adatok. 

A veremmel kapcsolatban kétféle műveletről beszélhetünk, a push (rátesz) és a pop (levesz) műveletekről. 

A verem egyik legfontosabb felhasználási területe, hogy átmeneti adatokat helyezhetünk el benne, melyeket 

később újra kinyerhetünk. Leggyakrabban a regiszterek pillanatnyi tartalmát „mentjük” el ide, hogy azután a 

korlátos számú processzor regisztereket más feladatra használhassuk. Amikor pedig befejeztük a munkát, 

visszatöltjük az eredeti tartalmat, mely a stack használatának köszönhetően nem veszett el. 

Folytassuk a regiszterekkel való ismerkedést: 
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2.2.7. BP – bázis pointer (mutató) 

A bázisregiszterhez hasonló szerepkörrel rendelkezik, de hardveresen az SS-hez van kötve. 

2.2.8. SP – verem (stack) pointer 

A verembe utoljára berakott elemre mutat. 

2.2.9. IP/PC – utasítás (instruction) pointer 

A következő feldolgozandó utasításra mutat. 

2.2.10. Flagregiszter 

A flagregiszterben tárolódnak a feltételbitek (flag), átvitel, paritás, előjel, megszakítás engedélyezése stb. 

2.2.11. CS – kód szegmensregiszter 

IP/PC-vel együtt adja az utasítás helyét. 

2.2.12. DS – adat szegmensregiszter. 

2.2.13. SS – stack (verem) szegmensregiszter. 

2.2.14. ES – extra szegmensregiszter 

További adatszegmens definiálására és címzésére. 

Összefoglalva: Négy szegmensben manipulálhatunk (CS, DS, SS, ES) és a címszámításhoz lehetőségünk van az 

IP, DX, BX, BP, DI, SI–ben tárolt eltolások használatára. Az összes eddig felsorolt regiszter 16 bites, azaz 2 

bájtos. Ezek a regiszterek a 32 bites processzorokban is megtalálhatók, a 32 bites regisztereket 

megkülönböztetésül egy, a regiszter neve elé ragasztott „e” (extended) betűvel jelöljük. (pl. eax, esi, stb.) 

2.3. A processzor címzési és adatelérési folyamata 

Következő feladatunk azt megérteni, hogy mindez hogyan áll össze egy teljes folyamattá, és hogy zajlik a 

memóriában lévő számoknak értelmezése és előre megtervezett végrehajtása. Korábban azt tapasztaltam, hogy 

ha erről a folyamatról nincs valakinek biztos alapú szemléletes képe, akkor az assembly programozás elemi 

lépéseinek megértése is gondokat okoz, ezért ezt a folyamatot részletesebben, lépésről-lépésre tanulmányozzuk. 

Vegyünk tehát egy interaktív prezentációt, mellyel a fentiek reményeink szerint könnyen érthetővé válnak. A 

modell és a külső megjelenés kialakításánál nem az volt a célunk, hogy egy processzor teljes működését 

tökéletesen szimuláljuk, de törekedtünk arra, hogy a címszámítási és az utasítás végrehajtási folyamat minden 

fontos részletéről szemléletes képet adjunk, mely alapján a regiszterek használata és a gépi kód végrehajtása 

érthetővé válik. 

Képzeletbeli processzorunk nyolc bites adatkezelésű és éppen húsz bites multiplexelt adat és címbusszal 

rendelkezik, valamint ismeri az Intel gépi kódok egy szűk részhalmazát. A reset gomb megnyomásával feltölti a 

reset címet egy feltétel nélküli vezérlés átadási utasítással, valamint az ugrási címen egy kis programmal, ahol 

két számot adunk össze. Megjegyezzük, hogy a reset programrészlet éppen az intel processzorokra írt operációs 

rendszerek közös első utasítása (EA 5B E0 00 FF), vagyis mostantól büszkén azt mondhatnánk, hogy fejből 

tudjuk minden intel alapú operációs rendszer első gépi kódját. 

6-7. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 
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Előbányásztunk egy 1985-ből (1985.06.10) származó DOS operációs rendszer reset jump környezetének eredeti 

forrás nyelvi listáját (lásd ), ahol látható az ominózus jump kód (0xEA), a pedig egy napjainkban használt 

Windows7-en futó cmd parancs reset dump-ját mutatja ugyanazzal a kóddal, 2005.10.21–es release marker-rel. 

6-8. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

A processzor tehát belső regiszterekből áll és a gépi kódok, amit a processzor beolvas, maga a program, amit 

végre kell hajtania. Azt az elvi kialakítást, melyben az adatok és a programok egy időben, ugyanabban az 

elérhetőségű memóriában vannak, Neumann-i architektúrának nevezzük, és az ötlet a magyar származású 

Neumann Jánostól ered (lásd ). 

6-9. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 
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A által mutatott interaktív prezentáción láthatóak a processzor belső regiszterei, valamint a címszámítást 

magyarázó húszbites kimeneti regiszter, és a fizikai cím kiszámításában közreműködő tizenhat bites szegmens 

és az ofszetet adó regiszterek. 

6-10. ábra - 

http://gate575.hu/ITMagister/CpuMemoryhttp://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

A lépésenkénti üzemmódban egy 22 lépéses végrehajtási szekvenciában részletes magyarázatokkal és 

animációkkal kísérhető végig a végrehajtás úgy, hogy minden lépésnél automatikusan megjelenik az adott lépés 

részletes leírása és a hozzátartozó információs táblák. 

Például az add utasítás dekódolási fázisánál megmutatjuk az utasítások kódolását az operációs kód és a címzési 

bájt elemzésével. Külön figyelmet érdemel az adat és címbusz tartalmának azonos jelvezetékeken történő eltérő 

időzítésű kezelése, amit multiplexelési technikának hívunk (lásd ). Ez azt jelenti, hogy a húsz címbit 

legalacsonyabb helyi értékű bájtja csak a buszciklus első processzorciklusa (CPU ciklus) alatt tartalmazza a 

címbiteket, a második CPU ciklus alatt már az adatbitek lesznek a buszon. 

6-11. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

http://gate575.hu/ITMagister/CpuMemory
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Vagyis szükséges, hogy a pontosan ismert időzítésű és a processzor egyéb jelvezetékein megjelenő jeleket az 

adat és a címbusz vonatkozásában szétválasszuk egymástól a számítógép egyéb áramkörei számára. Ehhez 

olyan speciális tároló áramköröket használunk melyek egy meghatározott időben és jel-kombináció esetén 

leolvassák a busz cím vagy adatbitjeit, majd a kimenetükön a következő buszciklusig megtartják a lekapuzott 

(kapuk segítségével kiolvasott) tartalmat. Ezek az integrált áramkörök a 74LS373 és az 74LS245 IC-k. 

6-12. ábra - 

http://gate575.hu/ITMagister/CpuMemoryhttp://gate575.hu/ITMagister/Memory 

http://gate575.hu/ITMagister/CpuMemory
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A működés közben mutatja prezentációnkat. Ahhoz, hogy megérthessük, be kell vezetnünk egy adatmozgató 

utasítást, melyet nagyon részletesen fogunk még venni, de most csak úgy használjuk, hogy ennek az utasításnak 

az eredményeképpen feltöltjük a processzor bizonyos regisztereit egy-egy adattal. Például a mov al,5 az AX 

regiszter alsó bájtját tölti fel egy 5-ös értékkel. A mov bl,7 pedig a BX regiszter alsó bájtját 7-el. Az add al,bl 

utasítás összeadja az al tartalmát a bl-lel és az eredményt az al-be helyezi, miközben annak régi tartalma elvész. 

Hajtsuk végre a lépésenkénti üzemmódban a tárolt programunkat. Ehhez nyomjuk meg az „Indítás” feliratú 

nyomógombot. Az alábbiakban megadjuk az egyes lépések leírását. 

2.3.1. Reset állapot. 

A reset állapot aktív magas szintű jelére a processzor alapállapotba kerül, ha ez a jel legalább 4T (órajel) ideig 

fennáll. Amikor a magas szintű jel a rendszertáppal együtt érkezik, akkor az alapállapot eléréséhez elég, ha a 

magas szintű jel 50 nsec ideig tart. Az inicializálást a reset jelnek a negyedik órajel (T) után visszatérő első 

alacsony szintje indítja. Az inicializálási folyamat a következő regisztereket érinti tartalmuk törlésével, vagyis 

'kinullázásukkal': [AX,BX,CX,DX,ES,DS,SI,DI,SP,BP,IP]. A kódszegmens 0xFFFF tartalmat kap, ami azt 

jelenti, hogy a reset utáni első operációs kódot az időközben beállított PC:0x0000 miatt az [FFFF:0000] logikai, 

azaz az 0xFFFF0 fizikai címen keresi a processzor. 

2.3.2. Operációs kód beolvasás állapot 

A reset inicializálásával beállított címről (az ún. reset-címről) a processzor beolvassa az első bájtot, amit, mint 

operációs kódot fog értelmezni. Ez a bájt általában egy hosszú ugró utasítás kódja, vagyis az utasítást követő 

bájtok tartalmazzák a célcím szegmens és offszet értékét is, kétszer két 8 bites adat formájában. Ezek az ugró 

utasítás operandusai. A bájtok a Little Endian szerinti alacsony-magas bájt sorrendűek, vagyis az operációs 

kódot az offszet alacsony helyi értékű bájtja, majd az offszet magas helyi értékű bájtja követi, ezután következik 

a szegmens alacsony és magas helyi értékű bájtja EA,5B,E0,00,F0 sorrendben. A processzor a beolvasás 

eredményét (mint operációs kódot) egy átmeneti belső regiszterben tárolja a dekódolásig. A teljes utasítás 

feldolgozása az operációs kód után az operandusok beolvasásával folytatódik. A következő operációs kódot az 

operandusok által meghatározott címen keresi, vagyis az [F000:E05B] logikai, azaz az 0xFE05B fizikai címen. 

2.3.3. Operációs kód értelmezése állapot 

Az előzőekben beolvasott 0xEA kódot a processzor utasításként értelmezi. Ez az utasítási esetszétválasztás 

szerint egy olyan feltétel nélküli vezérlés-átadást jelent, ahol az utasítást követő négy bájt határozza meg azt a 

szegmens és offszet címet, ahol a processzor a következő utasítást találja. Ezért a processzor a dekódolás után 
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még négy db bájtos olvasást hajt végre, és az egyes operandusokkal később a CS, és a PC regisztereket tölti fel. 

Ennek eredményeképpen a program végrehajtása az adott új címen folytatódik. A beolvasandó bájtok 

sorrendben a következők: 5B,E0,00,F0. Ez azt jelenti, hogy a Little Endian szerinti offszet low és high, valamint 

szegmens low és high bájt sorrendben olvassa be a processzor az ugrási utasítás operandusait. Minden 

olvasáskor a PC tartalmát eggyel növeli a következő operandus eléréséhez. A következő cím tehát, ahonnan az 

offszet low bájtját fogja beolvasni: [FFFF:0001] logikai, azaz az 0xFFFF1 fizikai címen található. 

2.3.4. Az EA ugrási utasítás 1. operandusának beolvasása állapot 

Az előzőekben beolvasott 0xEA kódot követő ugrási cím offszetje alacsony bájtjának beolvasása az 

[FFFF:0001] logikai, azaz az 0xFFFF1 fizikai címről, melynek értéke 0xB5. 

2.3.5. Az EA ugrási utasítás 2. operandusának beolvasása állapot 

Az előzőekben beolvasott 0xEA kódot követő ugrási cím offszetje magas bájtjának beolvasása az [FFFF:0002] 

logikai, azaz az 0xFFFF2 fizikai címről, melynek értéke 0xE0. 

2.3.6. Az EA ugrási utasítás 3. operandusának beolvasása állapot 

Az előzőekben beolvasott 0xEA kódot követő ugrási cím szegmense alacsony bájtjának beolvasása az 

[FFFF:0003] logikai, azaz az 0xFFFF3 fizikai címről, melynek értéke 0x00. 

2.3.7. Az EA ugrási utasítás 4. operandusának beolvasása állapot 

Az előzőekben beolvasott 0xEA kódot követő ugrási cím szegmense magas bájtjának beolvasása az 

[FFFF:0004] logikai, azaz az 0xFFFF4 fizikai címről, melynek értéke 0xF0. 

2.3.8. Az EA ugrási utasítás végrehajtása állapot 

Az előzőekben beolvasott 0xEA kód és az operandusai szerinti ugrás végrehajtása. Az eredeti cím, ahonnan az 

ugrás történik, éppen az aktuális cím, vagyis az [FFFF:0004] logikai, azaz az 0xFFFF4 fizikai cím, melyről az 

operandusok szerinti [F000:E05B] logikai, azaz 0xFE05B fizikai címre történik az ugrás. Maga a művelet úgy 

hajtódik végre, hogy a következő olvasási ciklusra a code segmens (CS regiszter) és a program counter (IP/PC 

regiszter) tartalma az átmenetileg tárolt és előzőleg már beolvasott cím (F000:E05B) adatokkal íródik felül. 

Tehát a CS: 0xF000 és a PC: 0xE05B tartalmat veszik fel. A következő utasítást a processzor már erről az új 

0xFE05B címről olvassa be. 

2.3.9. Operációs kód beolvasás állapot 

A végrehajtott feltétel nélküli vezérlésátadás után az új ([F000:E05B] logikai, azaz 0xFE05B fizikai címről 

ismét egy operációs kód betöltése indul, melyet a processzor az átírt CS:PC alapján talál meg. Ennek az 

utasításnak a beolvasása előtt az előző utasítás operandusainak átmeneti tárolása megszűnik. 

2.3.10. Operációs kód értelmezése állapot 

Az előzőekben beolvasott 0xB0 kódot a processzor, mint utasítást, értelmezi. Ez az utasítási esetszétválasztás 

szerint egy olyan adatmozgató utasítást jelent, melynek a célregisztere az akkumulátor alacsony helyi értékű 

bájtja. Az utasítás dekódolásából az is nyilvánvaló, hogy a mozgatandó adat közvetlen címzésű, vagyis az 

operációs kódot követő - a kódszegmens (CS) és az utasításszámláló (IP/PC) által mutatott - cím + 1. memória 

rekeszben van. Ez azt jelenti, hogy az utasítás végrehajtásához a processzornak még egy darab bájtos olvasást 

kell megvalósítania, hogy utána a beolvasott bájt adatot az akkumulátor (al) regiszterbe töltse. A digitális 

számítógépek működésének leggyakrabban végrehajtott utasítása valamilyen adatmozgató utasítás. 

2.3.11. A 0xB0 (mov al,2) adatmozgató utasítás operandusának beolvasása 
állapot 

Az előzőekben beolvasott 0xB0 kódot követő ún. közvetlen címzésű operandus beolvasása az [F000:E05C] 

logikai, azaz az 0xFE05C fizikai címről, melynek értéke 0x02. A beolvasással egyidejűleg megtörténik az 

operáció végrehajtása is, azaz a beolvasott 0x02 bekerül az ax regiszter alsó bájtjába. 
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2.3.12. Operációs kód beolvasás állapot 

A következő operációs kódot az adatmozgató mov al,2 utasítás és annak operandusa után találja a processzor, 

melynek címe [F000:E05D] logikai, azaz 0xFE05D fizikai cím. Az utasítás most a: mov bl,xx parancs (tehát egy 

másik adatmozgató utasítás) aminek kódja: 0xB3. 

2.3.13. Operációs kód értelmezése állapot 

Az előzőekben beolvasott 0xB3 kódot a processzor, mint utasítást, értelmezi. Ez az utasítási esetszétválasztás 

szerint egy olyan adatmozgató utasítást jelent, melynek a célregisztere a BX regiszter alacsony helyi értékű 

bájtja. Az utasítás dekódolásából az is nyilvánvaló, hogy a mozgatandó adat közvetlen címzésű, vagyis az 

operációs kódot követő - a kódszegmens (CS) és az utasításszámláló (IP/PC) által mutatott - cím + 1. memória 

rekeszben van. Ez azt jelenti, hogy az utasítás végrehajtásához a processzornak még egy darab bájtos olvasást 

kell megvalósítania, hogy utána a beolvasott bájt adatot a bl regiszterbe töltse. 

2.3.14. A 0xB3 (mov bl,3) adatmozgató utasítás operandusának beolvasása 
állapot 

Az előzőekben beolvasott 0xB3 kódot követő ún. közvetlen címzésű operandus beolvasása a [F000:E05E] 

logikai, azaz az 0xFE05E fizikai címről, melynek értéke 0x03. A beolvasással egyidejűleg megtörténik az 

operáció végrehajtása is, azaz a beolvasott 0x03 bekerül a bx regiszter alsó bájtjába. 

2.3.15. Operációs kód beolvasása állapot 

A következő operációs kódot az adatmozgató mov bl,3 utasítás és annak operandusa után találja a processzor, 

melynek címe [F000:E05F] logikai, azaz az 0xFE05F fizikai cím. Az utasítás most az: add al,bl parancs (tehát 

egy aritmetikai utasítás), aminek kódja: 0x00. 

2.3.16. A 0x00 (add) aritmetikai utasítás dekódolása állapot 

A beolvasott 0x00 kód egy aritmetikai utasítást jelent. Az utasítás azonban nem tartalmazza a forrás és a cél 

regiszterekre való hivatkozást, hanem csak az aritmetikai műveletet azonosítja. A processzor tervezői úgy 

oldották meg az összeadásban résztvevő forrás és cél regiszterek, esetleg memória meghatározását, hogy az 

utasítást követően még egy ún. címzési bájtot feltételeznek az utasítás primer kódja után. Ennek a szerkezete 

egy db két bites és két db három bites bitmintából áll, melynek elemzésével pontosan meghatározható, hogy az 

adott utasítás által meghatározott feladat mely regiszterek közötti hajtódjék végre. A két bites mező neve MOD, 

a két három bitesé pedig rendre REG és R/M, a bájtban MOD REG R/M sorrendben helyezkednek el. 

2.3.17. A 00 (add) utasítás címzési bájtjának beolvasása állapot 

A beolvasott 0x00 kód egy aritmetikai utasítást jelent. Az utasítás azonban nem tartalmazza a forrás és a cél 

regiszterekre való hivatkozást, hanem csak az aritmetikai műveletet azonosítja. A processzor tervezői úgy 

oldották meg az összeadásban résztvevő forrás és cél regiszterek, esetleg memória meghatározását, hogy az 

utasítást követően még egy ún. címzési bájtot feltételeznek az utasítás primer kódja után. Ennek a beolvasása 

zajlik most. 

2.3.18. A 00 (add) aritmetikai utasítás dekódolása állapot 

A beolvasott 0x00 kód egy aritmetikai utasítást jelent. Az utasítás azonban nem tartalmazza a forrás és a cél 

regiszterekre való hivatkozást, hanem csak az aritmetikai műveletet azonosítja. A processzor tervezői úgy 

oldották meg az összeadásban résztvevő forrás és cél regiszterek, esetleg memória meghatározását, hogy az 

utasítást követően még egy ún. címzési bájtot feltételeznek az utasítás primer kódja után. Ennek a szerkezete 

egy db két bites és két db három bites bitmintából áll, melynek elemzésével pontosan meghatározható, hogy az 

adott utasítás által meghatározott feladat mely regiszterek/memóriatartalmak közötti hajtódjék végre. A két bites 

mező neve: MOD a két három bitesé pedig rendre REG és R/M, a bájtban MOD REG R/M sorrendben 

helyezkednek el. 

Az ADD operációs kód szerkezete az ban látható: 
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ADD operációs 

kód 7 6 5 4 3 2 1 0 

  
0 0 0 0 0 0 d w 

A fenti táblázatban d (direction) bit a művelet irányát jelzi. d=0 esetén a REG-ből az R/M felé, d=1 esetén pedig 

R/M-ből REG felé zajlik a művelet. A w (wide) bit a műveletben résztvevő operandusok szélességéről hordoz 

információt. w=0 esetén 8 bites, w=1 esetén pedig 16 v. 32 bites operandusok vesznek részt az utasításban. 

Az utasítást követő címzési bájt szerkezetű a szerint: 
 

MOD-REG-

R/M bájt 
7 6 5 4 3 2 1 0 

  
MOD REG R/M 

A felső két bit, a MOD bitek az utasítás 2. operandusában használt címzési módot határozza meg. 

A címzési módokat később részletesen bemutatjuk, ezért a ban magyarázat nélkül felsoroljuk a MOD bitek 

jelentését: 
 

00 Memória címzés A címszámításban az R/M mező által meghatározott 

regiszterek vesznek részt, nincs eltolás (displacement) 

a címzésben 

01 Memória címzés A címszámításban az R/M mező által meghatározott 

regiszterek vesznek részt. Az eltolás 8 bites, 16 bitre 

kiterjesztve homogén előjel kiterjesztéssel. 

Pld. ('11111111 00000111' jelenti - 7 ) 

10 Memória címzés A címszámításban az R/M mező által meghatározott 

regiszterek vesznek részt. Az eltolás 16 bites 

11 Regiszter címzés Az utasításban regiszterek vesznek részt, a REG bitek 

és az R/M bitek is egy-egy regisztert kódolnak 

Számunkra most a MOD=11 érdekes. Ekkor a REG, illetve az R/M bitek értéke a szerint a következő lehet: 
 

REG és 

(R/M, ha 

MOD=0

0) w=0 w=1 

0 0 0 AL AX 

0 0 1 CL CX 

0 1 0 DL DX 

0 1 1 BL BX 

1 0 0 AH SP 
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1 0 1 CH BP 

1 1 0 DH SI 

1 1 1 BH DI 

Az fenti táblázatokon az add al,bl utasítás kódolása is nyomon követhető. Az utasítás bájtja 0x00 = 0b0000 

0000. A kódban tárolt w bit értéke 0, ezért bájtos műveletről van szó, a d bit szintén 0, vagyis az R/M mezőtől a 

REG mező irányába zajlik a művelet. A címzési bájt 0xD8 = 0b11 011 000. Ez azt jelenti, hogy a MOD 

bitminta 11, vagyis regiszterek között zajlik a művelet, a REG bitminta 011, vagyis a w =0 miatt BL vesz részt a 

műveletben, az R/M bitminta pedig 000, ami a w=0 miatt az AL regisztert jelöli ki. 

2.3.19. Processzoron belüli AL+BL → AL állapot 

A beolvasott címzési bájt alapján a korábban feltöltött AL=02 és BL=03 tartalmak között egy olyan összeadási 

művelet zajlik le, melynek célregisztere az AL. Az AL korábbi tartalma elvész, illetve felülíródik az eredményül 

kapott 05 adattal. 

2.3.20. Operációs kód beolvasás állapot 

A következő operációs kódot az összeadás után az [F000:E061] logikai, azaz az 0xFE061 fizikai címről olvassa 

be a processzor. Ez a hlt parancs, ami egy vezérlő utasítás. 

2.3.21. Operációs kód értelmezése állapot 

Az előzőekben beolvasott F4 kódot a processzor, mint utasítást, értelmezi. Ez az utasítási esetszétválasztás 

szerint egy olyan vezérlési utasítás, ami arra utasítja processzort, hogy a regiszterek tartalmának érintetlenül 

hagyása mellett álljon le. Ez azt jelenti, hogy nem olvassa be a F4 utáni bájtot, mint operációs kódot, a 

folyamatos programvégrehajtás megszűnik. Újraindítani csak egy RESET, vagy egy, a processzor 

meghatározott bemenetére érkező külső jellel lehet (NMI) lehet. 

3. A debug program használata 

A fejezetünket úgy kezdtük, hogy saját gépi kódú programot írtunk a beépített Debug programmal. Itt az ideje, 

hogy egy kicsit behatóbban tanulmányozzuk ennek a programnak a működését, mert a továbbiakban ezzel 

fogunk dolgozni. A tisztán gépi kód beírásán alapuló megoldás után alkalmazzuk a szintén a fenti eredményt 

adó inline assembly szerkesztési lehetőséget a Debug programban. Az IPT-ben szereplő kódsorozatot az egyes 

címekre assemblyként írjuk meg és megmutatjuk, hogy az assembler ugyanazokat a kódokat és adatokat fogja 

„befordítani”, mint amelyeket az előbb kielemeztünk. Az assembly kódolás előnye a könnyebb szerkesztés és 

gyorsabb eredmény, hiszen nem kell minden gépi kódot ismernünk a program megszerkesztéséhez. 

Azt a programot, amely egy kiinduló szimbolikus listából gépi kódot készít, assembly fordítónak - assemblernek 

nevezzük. A továbbiakban mindig ilyen módon hozzuk létre a programjainkat, de nem felejtjük el, hogy még a 

legbonyolultabb program is végső soron gépi kódokra és adatokra „fordul le”. Vagyis a processzor csak ilyen 

bináris kódok végrehajtására képes értelmezni, és a magasabb absztrakciók ellenére végül mindig egy bináris 

állomány készül. Azokat a rövid ún. mnemonikokat, amelyek az egyes utasításokat jelentik, mindig előre írjuk, 

utána jön az esetleges operandus vagy operandusok. Például a mov al,2 azt jelenti, hogy alkalmazd a mov 

utasítást és mozgasd az akkumulátor alsó bájtjába a csatolt adatot, azaz a 2-őt. 

Hogy az általános számítógép működésének fogalmát és a programozás alapjait megértsük, ahhoz egy egyszerű 

processzor, és számítógép modellt alkalmazunk, ami minden korszerű Windows operációs rendszerben 

rendelkezésre áll. Ez a DOS emuláció, amiben mód van a processzor látszólag közvetlen programozására, 

közvetlen tárcímenkénti kódolással, de assembly utasításokkal is. Ilyenkor valójában nem közvetlenül a 

processzort használjuk, hanem egy programot, ami úgy viselkedik, mint a processzor. (cmd.exe/ntvdm.exe 

’virtual dos machine’) Ezt az ún. emulációs programot az operációs rendszer futtatja, de a kimenete olyan, 

mintha egy valódi Dos környezetben lennénk. A Dos a jelenkori számítástechnikát megelőző hihetetlen 

népszerű operációs rendszer volt, melyet a karakteres kijelzés és az egyfelhasználós működés jellemzett. 
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Nyissunk egy Parancssor ablakot a már megismert módon (Futtatás vagy keresés, cmd parancs). A villogó 

kurzor mögé írjuk be a debug /?-t, majd adjunk egy Enter-t. a megjelenő leírás útmutatót ad a debug 

használatához, illetve ahhoz, hogy hogyan tudjuk lekérdezni a debug futtatása során elérhető parancsokat (lásd ). 

6-13. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

Indítsuk el a debug programot (gépeljük be a debug szót és nyomjunk egy Enter-t), majd írjunk egy „?”-t. Ennek 

hatására a a képernyőn megjelennek a debug program által használható parancsok (lásd ). 

6-14. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 
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Fejezetünk elején az e (enter) parancsot használtuk arra, hogy az utána következő memóriacímre közvetlenül 

írjunk be gépi kódokat, majd a g (go) paranccsal utasítottuk a processzort, hogy hajtsa végre a begépelt kódokat. 

3.1. Dump parancs 

Írjuk be az elindított debug programba a d 100 utasítást. A d (dump) parancs az utána írt memória címtől kezdve 

kilistázza az aktuális memóriatartalmat (lásd ). 

6-15. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 
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Az első oszlopban a memória címet találjuk szegmens:offszet alakban, pl. [0B37:0100]. Az utána következő 16 

oszlop a 100, 101, 102, stb. címen lévő adatot mutatja, vagyis a [0B37:0100] memóriacímen a 0x26 bájt 

található, [0B37:0101]-en a 0x8A, és így tovább. A harmadik részben az egyes memóriacímeken lévő hexa 

számok ASCII kódolás szerinti karakteres megfelelője látható. Ez különösen hasznos, ha szöveges adatot 

viszünk be a memóriába. 

Ha még van türelmünk, gépeljük be a fejezet elején megadott gépi kód sorozatot, majd listázzuk ki a 100 címtől 

kezdve a memóriatartalmat, ahogyan azt a mutatja. 

6-16. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 
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3.2. Unassemble 

A következő utasítás, amit meg kell tanulnunk, az unassemble (u) parancs, ami a memória tartalmát assembly 

nyelvű mnemonikokra fordítja vissza (disassembling). A parancs után egy memória címet, vagy kezdő és 

végcímet adhatunk meg (lásd ). 

6-17. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 



 Bevezetés az assembly 

programozásba 
 

 120  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Tehát az általunk megírt gépi kódú program a fenti utasításokból áll (legalábbis az első hatból), ezeket az 

utasításokat hamarosan pontosan érteni fogjuk. 

3.3. Assemble parancs 

Persze sokkal könnyebb lenne, ha egyből assembly utasításokat írhatnánk a végeláthatatlan számsorozat helyett. 

Ezt az a (assemble) paranccsal tehetjük meg, ami tulajdonképpen az assembly utasításokat gépi kódra fordítja. 

Az „a 100” parancs kiadásával a konzolról gépelhetjük be a 100 címtől kezdve a futtatni kívánt programunkat. 

Használjuk fel az előző fejezetben megismert néhány program sort a kipróbálásra: 

 

Az utolsó hlt utasítás után egy üres enter-t adjunk, hogy a debug ismét parancssori módba kerüljön, majd 

ellenőrizzük is, amit beírtunk (lásd ). 

6-18. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 
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3.4. Registers parancs 

Nagyon hasznos információkat nyerhetünk az r (registers) paranccsal. Segítségével kilistázhatjuk regisztereink 

aktuális állapotát, láthatjuk a soron következő végrehajtandó utasítást, valamint a jelző biteket, amiről később 

lesz szó. 

 

Az AX, BX, CX, DX regiszterekben nem releváns adatok vannak. A kódszegmens 0x0B37, ami éppen az a 

memória szegmens terület, ahová programunkat írni kezdtük. Az IP tartalma 0x0100, vagyis a processzor a 

[0B37:0100] logikai címről kezdi el a programunk futtatását, ha erre megkérjük. Az adatszegmens regiszter 

szintén a 0x0B37 címet tartalmazza, a program által használt adatok is ebben a memóriaszegmensben lesznek. 

3.5. Trace parancs 

Kis programunkat elindíthatnánk a g(go) paranccsal, de semmilyen látványos eredménye nem lenne. Ehelyett 

inkább a t (trace) lépésenkénti végrehajtás parancsot alkalmazzuk, mely miután végrehajtott egy utasítás sort, 

szintén kijelzi az előző tartalmakat. 

 

Látható, hogy a MOV AL,02 utasítás hatására az AX, BX, CX, DX regiszterek kinullázódtak, majd az AX 

regiszterbe bekerült a 0x02 érték. Az utasítás számláló (IP) 2-vel megnőtt, vagyis éppen a következő 

utasításunkra mutat. 

 

A BX regiszterbe bemozgatódott a 0x03, az IP értéke 2-vel megnőtt: 
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A processzor az AX és BX regiszterek tartalmát összeadta, az eredményt az AX regiszterbe tette (0x05). Az IP 

értéke 2 bájttal nőtt, itt található a következő utasítás, a hlt, aminek hatására a program futása leáll. 

Az előbb bemutatott r (register) paranccsal nem csak az aktuális regisztertartalmakat listázhatjuk, használhatjuk 

arra is, hogy a regiszterek tartalmát vagy a jelzőbitek értékét manuálisan beállítsuk. Ezt a funkciót programjaink 

tesztelésénél sűrűn fogjuk használni. Hogyan tudnánk még egyszer elölről futtatni az előbb megírt néhány 

sorunkat? Ha az IP regiszterbe ismét visszatöltenénk programunk kezdőcímét, akkor a processzort arra 

utasítanánk, hogy attól a címtől kezdve kezdje el a futtatást. Gépeljük be az „r ip” utasítást, majd egy enter után 

a 100 értéket, és ismét adjunk egy entert. 

 

Nézzük meg az aktuális regisztertartalmakat: 

 

3.6. Name, write és load parancs 

Nagyon fárasztó és haszontalan dolog lenne, ha a megírt programjainkat minden alkalommal be kellene gépelni 

futtatás előtt. A beírt programsorok mentésére szolgál a w (write) parancs. Mielőtt a memória egy adott területét 

fájlba mentenénk, meg kell adnunk a fájl nevét (és elérési útját). Ezt a n (name) paranccsal tehetjük meg. 

 

A w (write) parancs a BX:CX regiszterek által BCD (emlékszünk, binárisan kódolt decimális) formátumban 

meghatározott bájtot fog a megadott fájlba kiírni. pl. BX:0002, CX:9876 esetén 29876 bájt mentése történik 

meg. Ha nem adjuk meg, akkor a CS:0100 memóriacímtől kezdődik az adatok mentése, de ezt is beállíthatjuk 

manuálisan. 

Állítsunk be 20 bájtot a kiírandó méretre: 

 

Ellenőrizzük le a beállítást: 

 

Végezzük el a kiírást a beállított paramétereknek megfelelően: 

 

Lépjünk ki a debug programból a q (quit) paranccsal, a Parancssor ablakot is zárjuk be, hogy a programunk 

biztosan „távozzon” a memóriából: 

 

Nyissunk egy újat, és indítsuk el a debug programot. Listázzuk ki a memória tartalmát a CS:0100 címtől kezdve: 
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Nevesítsük a beolvasandó programunkat: 

 

Adjuk ki a l (load) parancsot, majd ellenőrizzük a visszatöltést 

 

Aki szeretné a debug program használatát teljes körűen megismerni, annak álljon itt egy link: [LN 

http://kipirvine.com/asm/debug/Debug_Tutorial.pdf] 

Miután már ismerjük a debug számunkra fontos utasításainak használatát, néhány bekezdés erejéig térjünk 

vissza az assembly mnemonikok és a gépi kódok kapcsolatára. 

Láttuk, hogy az ADD AL,BL utasítás 0x00D8 gépi kódra fordul le. Idézzük fel az ADD operációs kód 

szerkezetét az segítségével. 

 

d=0, vagyis a művelet REG →R/M irányú, w=0, tehát 8 bit szélesek az operandusok, MOD =11, vagyis a 

művelet regiszterek között zajlik, REG = 011 (BL), R/M = 000 (AL), a művelet BL → AL irányú. 

Könnyen belátható, hogy ezt az utasítást kódolhattuk volna a szerint is: 

 

d=1, vagyis a művelet R/M →REG irányú, w=0, tehát 8 bit szélesek az operandusok, MOD =11, vagyis a 

művelet regiszterek között zajlik, REG = 000 (AL), R/M = 011 (BL), a művelet BL → AL irányú. Az így kapott 

gépi kód: 0x02C3. Próbáljuk ki, hogy helyesen okoskodtunk-e. 

http://kipirvine.com/asm/debug/Debug_Tutorial.pdf
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Valóban, mindkét gépi kódot ugyanarra az assembly utasításra dekódolja a fordító. 

4. A processzor-utasítások csoportosítása 

Most, hogy tisztában vagyunk a processzor program-végrehajtási folyamatával, elkezdhetünk foglalkozni 

azokkal a kódokkal, amit a processzor időről időre végrehajt, vagyis a programozással. A processzor tervezői 

szinte mindenre gondoltak, amire szükségünk lehet, vagyis vannak adatmozgató, aritmetikai, logikai, szöveg-

feldolgozási és processzor vezérlési utasításaink. Mi a processzor utasításait az alábbi, kicsit részletesebb 

felosztás alapján ismerjük meg: 

1. Általános adatmozgató utasítások 

2. I/O adat mozgatási utasítások 

3. Címkezelő utasítások 

4. Verem kezelő utasítások 

5. Bináris aritmetikai utasítások 

6. Decimális és ASCII alapú aritmetikai utasítások 

7. Aritmetikai konverziók. 

8. Logikai utasítások 

9. Léptető és forgató utasítások 

10. Sztring kezelő utasítások 

11. Sztring kezelő utasításokat ismétlő prefixek 

12. Feltétel nélküli vezérlés átadási utasítások 

13. Feltételes vezérlés átadási utasítások 

14. Program végrehajtás hurokképzési utasításai 

15. Megszakítási utasítások 

16. Processzor-vezérlőutasítások. 

5. Program Status Word 

A processzorban van egy belső, a processzor vezérlésére, és pillanatnyi állapotának jelzésére használatos 

tizenhat-bites regiszter amit PSW (Program Status Word)–nek nevezünk, tartalma a fenti utasítások eredménye 

szerint változhat. Ezáltal egy-egy utasítás után lehetőségünk van arra, hogy a PSW valamelyik bitjének 

kiértékelése alapján folytassuk a program végrehajtását. A PSW tizenhat bitjének mindegyike külön jelentéssel 

bír, amit összefoglalva a mutat, de az utasítások ismertetésénél példákkal támogatva mindig kitérünk részletesen 

azok PSW-re gyakorolt hatására. 
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6-19. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

A PSW bitjeit helyi értékük sorrendjében, tehát a 0–21-ig felsorolva ismertetjük, bár a számunkra hasznos 

tartomány kezdetben a 0-11. bitek által szolgáltatott státusz-információk, a többi flag-et ugyanis a későbbi 

fejlesztésű processzorok használják ki. 

5.1. bit Átvitel flag (Carry bit, CF) 

Ez a bit elsősorban az aritmetikai utasítások műveleteinek átvitelét (a legmagasabb helyi értéken lévő biten 

keletkezett átvitelt) mutatja (például egy összeadás esetén a nyolc-bites vagy a tizenhat-bites összeadás 

eredménye mellett egy külön ún. átvitel bit is keletkezhet, ami ebben a PSW bitben vizsgálható). A léptetési, 

illetve rotálási (Shift, Rotate) utasítások hatására a CF az éppen kilépő bitet tartalmazza, de kézzel is 

beállíthatjuk a kívánt értékre. (részletesebben az utasítás leírásánál). 

A debug programunkban az r illetve a t parancsnál látott állapotinformációk a PSW információkat is 

tartalmazzák. 

Egy carry-t mozgató példa: 
 

0B43:0100 mov al,fe mozgassunk az al regiszterbe 0xFE-t 

0B43:0102 add al,1 adjunk hozzá az al regiszter tartalmához egyet és azt 

tároljuk az al-ben, NC, vagyis nem keletkezik átvitel 

0B43:0104 add al,1 adjunk hozzá az al regiszter tartalmához egyet és azt 

tároljuk az al-ben, átvitel keletkezik, a bit értéke CY 

0B43:0106 add al,1 adjunk hozzá az al regiszter tartalmához egyet és azt 

tároljuk az al-ben, nem keletkezik átvitel, a bit értéke NC 

0B43:0108 nop üres utasítás 
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0B43:0109 cmc negáljuk a carry bit értékét (NC) 

0B43:010B clc töröljük a carry bit tartalmát (állítsuk 0-ra)(CY) 

0B43:010A stc állítsuk be a carry bit értékét 1-re (NC) 

0B43:010C nop üres utasítás 

 

1. bit továbbfejlesztésre fenntartva 

5.2. bit Paritás flag (Parity flag, PF) 

Ez a bit egy művelet következtében keletkező eredményben lévő egyes értékű bitek számának páros, ill. páratlan 

voltát jelzi. [PO(dd) Páratlan, PE(ven) Páros]. Példa a paritás bit értékének változására: 
 

0B43:0100 mov al,1 A paritás flag értéke nem változik 

0B43:0102 add al,1 PO Odd lesz, mert páratlan 2 → 0010 

0B43:0104 add al,1 PE Even lesz, mert 3 → 0011 

0B43:0106 add al,1 PO Odd lesz megint: 4 → 0100 

0B43:0108 nop 
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3. bit továbbfejlesztésre fenntartva 

5.3. bit Segéd átvitel bit (Auxiliary flag) 

A bit értéke egyes lesz, ha egy nyolcbites operandus alsó tetrádjáról a felső tetrádra történik átvitel. Egy AC/NA 

-t mozgató példa: 
 

0B43:0100 mov al,0A A segéd-átvitel bit értéke nem változik 

0B43:0102 mov bl,06 A segéd-átvitel bit értéke nem változik 

0B43:0104 add al,bl AC, mivel átvitel keletkezett 

0B43:0106 nop 
  

      

 

Amikor binárisan kódolt decimális számok kezelését végezzük, és két BCD-ben kódolt számot összeadunk, az 

eredményt hexadecimálisan kapjuk meg. Ezért szükség van egy korrekcióra, melyet a DAA (decimal adjust 

after add) - korrekció BCD számok összeadása után – utasítással tehetünk meg. 

Példánkban az alsó tetrádon keletkezett eredmény az ábrázolható BCD tartománynál nagyobb (vagyis nagyobb, 

mint 9, most 0xB). Ekkor a DAA hatására az alsó tetrádról a felsőre egy átvitel keletkezik. 
 

0B43:0100 mov al,9 A segéd-átvitel bit értéke nem változik 

0B43:0102 mov bl,2 A segéd-átvitel bit értéke nem változik 

0B43:0104 add al,bl NA de az eredmény nem BCD formátum 

0B43:0106 daa AC, mert átvitel keletkezett 

0B43:0107 nop 
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5. bit továbbfejlesztésre fenntartva 

5.4. bit Nulla jelző flag (Zero flag, ZF) 

Az assembly programozás során gyakran végzünk olyan összehasonlító műveleteket, melyekben azt vizsgáljuk, 

hogy egy bitminta azonos-e egy másikkal. A legegyszerűbb az lenne, ha az egyikből kivonnánk a másikat, és ha 

az eredmény nulla, akkor a két bitminta biztosan azonos volt. Igen ám, de az eredeti bitmintára később szükség 

lehet, ezért jó lenne úgy elvégezni a kivonást, hogy csak arról kapjunk jelzést, hogy az eredmény nulla lenne-e, 

magát a kivonást nem kell elvégeznünk. Ez a feladat olyan sokszor előfordult, hogy külön utasítást terveztek rá. 

Ez az ún. komparálás, vagy összehasonlítás, később még sokat fogjuk használni. Ha tehát egy valódi aritmetikai 

művelet vagy egy összehasonlítás során nulla eredmény keletkezik, akkor a ZF beáll egyesre. Ettől függően a 

program további szakaszát különböző ágakon folytathatjuk tovább. Lehetőségünk van arra is, hogy közvetlenül 

állítsuk a flag értékét. 

Egy ZR/NZ flag-et mozgató példa: 
 

0B43:0100 MOV AL,0A A zero flag értéke nem változik 

0B43:0102 CMP AL,0A A zero flag értéke 0, vagyis ZR 

0B43:0104 CMP AL,0F A zero flag értéke 1, vagyis NZ 

0B43:0106 MOV AL,FF A zero flag értéke nem változik 

0B43:0108 INC AL A zero flag értéke 0, vagyis ZR 

0B43:010A CMP AL,05 A zero flag értéke 1, vagyis NZ 

0B43:010C MOV AL,01 A zero flag értéke nem változik 

0B43:010E DEC AL A zero flag értéke 0, vagyis ZR 

0B43:0110 CMP AL,05 A zero flag értéke 1, vagyis NZ 

0B43:0112 NOP A zero flag értéke nem változik 
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A legtöbb aritmetikai és logikai utasítás állítja a ZF-et, úgymint az add, sub, inc, dec, sar, sal, test, shl, shr, or, 

and, xor, neg, stb. Az egyes utasítások flag-ekre gyakorolt hatásait az utasításoknál fogjuk ismertetni. 

5.5. bit Előjel jelző flag (Signum flag, SF) 

Ez a bit egy aritmetikai utasítás végrehajtása során keletkezett eredmény legmagasabb helyi értékű bitjének 

értékét veszi fel. A számábrázolás fejezetben részletezettek szerint ez a kettes komplemensben ábrázolt számok 

esetében az előjelet jelzi, ha egyes, akkor negatív számot, ha 0, akkor pozitív számot jelent. 

Egy NG/PL flag-et mozgató példa: 
 

0B37:0100 mov al,0A A signum flag értéke nem változik 

0B37:0102 cmp al,0B A signum flag értéke 1, vagyis NG, mert negatív szám 

keletkezett (a cmp művelet során mindig egy kivonás zajlik, 

ahogy az előbbiekben szó volt róla) 

0B37:0104 mov al,FF A signum flag értéke nem változik 

0B37:0106 inc al A signum flag értéke 0, vagyis PL, mert pozitív szám 

keletkezett 

Egy érdekes példa, amit ram teszteknél szoktunk használni: minden bit megfordítása, 

majd visszafordítása, ami azon alapszik, hogy kétszer kizáró vagy kapcsolatba hozva 

egy számot ugyanazzal az értékkel, az eredetit kapjuk vissza. 

0B37:0108 mov al,CD A signum flag értéke nem változik; 0xCD = 0b11001101 

0B37:010A xor al,55 A signum flag értéke 1, vagyis NG, mert negatív szám 

keletkezett: 0x98 = 0b10011000 
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0B37:010C xor al,AA A signum flag értéke 0, vagyis PL, mert pozitív szám 

keletkezett: 0x32 = 0b00110010, a bitek negálva vannak 

0B37:010E xor al,55 PL, mert 0b01100111 a művelet eredménye 

0B37:0110 xor al,AA NG, mert a művelet eredményes 0xCD, ami negatív: 

0b11001101 

0B37:0112 nop 
  

 

Általában elmondható, hogy az adatmozgató utasítások nem állítják a flag értékét, de az aritmetikai és logikai 

utasítások igen. 

5.6. bit Lépésenkénti mód flag (Trap flag, TF) 

Ez a bit a processzort lépésenkénti módban működteti, amiről később lesz szó, mert egy ún. interrupt 

(megszakítás) logikától függ. Amennyiben a bit értéke egyes, a processzor minden utasítás után megszakítja az 

eredeti program működését, és azt egy adott helyen folyatja, ahol módunk van egy előre megírt másik 

programmal a processzor belső regisztereit és más változóinkat megvizsgálni, illetve kijelezni. 

Az első egy kilobájt a memóriában az ún. interrupt vektor tábla a 0x00000-0x003FF címtartományban. 

Ezt szokás még Interrupt Service Procedures (ISP)-nek is rövidíteni. Mivel egy bejegyzés ebben a táblában 

éppen 4 bájtot igényel, ezért összesen 256 darab szoftver megszakítás létrehozása lehetséges. Minden bejegyzés 

tehát egy cím a táblában, offszet low, high és szegmens low, high sorrendben van. Ezeket az interrupt 

fogadásakor a CS-be és az IP-be tölti a processzor. Az első néhány megszakítás: 

Divide Error Exception (INT 0) 

Single Step (Trace) Exception (INT 1) 

Breakpoint Exception (INT 3) 
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Overflow Exception (INT 4/INTO) 

Bounds Exception (INT 5/BOUND) 

Invalid Opcode Exception (INT 6) 

Coprocessor Not Available (INT 7) 

Amennyiben az 1 jelű szoftver megszakítás címére, amely mindig a 0-s után található a vektortáblában, beírunk 

egy címet, akkor az azon a címen lévő program (vagyis a mi programunk) fogja megkapni a vezérlést minden 

utasítás után. Ezzel tisztán szoftver úton biztosít lehetőséget a processzor arra, hogy nyomkövetést valósítsunk 

meg. 

Példaként készítsünk egy dump-ot a nullás lapról: 

 

Amikor egy Int 1-et szoftverből meghívunk, tulajdonképpen ugyanaz történik, mint amikor a trap flag be van 

állítva. A megszakítás kiszolgálása előtt az IF és TF kinullázódik. 

 

A fenti listában a pirossal jelzett négy bájt a trap által használt belépési cím. 

Példaként most csak azt mutatjuk meg, hogy hogyan állítjuk be a TF-et, mert külön utasítás nincs rá. 
 

0B3C:0100 nop 
  

0B3C:0101 pushf A jelző biteket bepakolja a verembe (2 bájt 

szélességben) 

0B3C:0102 pop ax A verem tetejéről levesz egy adatot, és az ax 

regiszterbe mozgatja, miközben a verem mutatót növeli 

a levett adat (2 bájt) méretével. Tulajdonképpen az 

előzőleg lementett jelző biteket betöltjük az ax 

regiszterbe. 

0B3C:0103 or ax,0100 A 0x0100 = 0b0000 0001 0000 0000 bináris mintával 

or kapcsolatba hozva az ax regisztert, az a 8. biten lévő 

értéket bebillenti (1-est ír bele), miközben a többi 

értéket változatlanul hagyjuk. 

0B3C:0106 push ax Beteszi a verembe az ax regiszter tartalmát. 
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0B3C:0107 popf A veremből kivesz 2 bájtot, és feltölti vele a jelző 

biteket. Mivel a trap flag éppen a 8. bit, ezért biztosak 

lehetünk benne, hogy most 1 az értéke. 

0B3C:0108 nop 
  

0B3C:0109 nop 
  

 

Magyarázat nélkül álljon itt egy, a trap flag beállítására szolgáló másik, ravaszabb megoldás, melyet később 

veszünk részletesen: 

 

Külön érdekesség, hogy debug program nem mutatja a TF állapotát, aminek a NG/PL, és az következőkben 

tárgyalt IE flag között lenne a helye. Ez az oka, hogy mindig valamilyen kis kódblokkal kell lekérdezni és 

beállítani: NV UP EI PL NZ NA PO NC 

5.7. bit Maszkolható megszakítás engedélyezés flag (Interrupt 
enable flag, IF) 

Ez a bit a processzor ún. maszkolható megszakításait engedélyezi vagy tiltja le. A maszkolható megszakítások 

olyan vezérlésátadásoknak tekinthetők, melyekre azért van szükség, hogy a program és vele együtt a számítógép 

is képes legyen rugalmasan reagálni a külvilágból érkező aszinkron, vagy nem kiszámítható időzítésű 

eseményekre. Beállítására két utasítást használhatunk, az sti (SeTInterrupt) engedélyezi, a cli (CLearInterrupt) 

pedig letiltja a megszakításokat. 

5.8. bit Irányjelző bit Direction flag, DF) 

Ez a bit az adatblokkok feldolgozási irányát határozza meg. Ha egyes, akkor a magasabb címtől az alacsonyabb 

irányában történik az adatok feldolgozása. Ha ez a bit 0, akkor az alacsonyabb címtől a magasabb felé. Ez akkor 

lehet fontos, amikor a két tartomány, a forrás és a cél átfedik egymást. Ilyenkor figyelembe kell venni a célszerű 

feldolgozási irányt az adatvesztés elkerülése érdekében. Az SI és DI regisztereket, az automatikusan módosító 

utasításokat vezérli, mint például a sztringkezelés. Beállítására két utasítást használhatunk, az std (SeTDirection) 

1-re állítja, a cld (CLearDirection) pedig 0-ra. 

5.9. bit Túlcsordulás jelző bit (Overflow flag, OF) 
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Ez a bit az aritmetikai műveletkor akkor billen be, amikor a keletkezett előjeles eredmény nagyobb, mint a 

rendelkezésre álló regiszter. A túlcsordulás alapvetően más értelmű, mint az átvitel. Nagyon fontos, hogy értsük 

ennek a különbségét, és az aritmetikai műveletek következtében fellépő változásaikat. 

Elöljáróban mintegy ökölszabályként jegyezzük meg, hogy az átvitel (carry) használatát az előjel nélküli 

számok aritmetikájánál használjuk korrekcióra, a túlcsordulást (overflow) pedig az előjeles számok esetén. 

Az OF(overflow flag) bebillen, ha egy nyolcbites előjeles aritmetikai eredmény pozitív előjeles számok között 

nagyobbra adódik, mint decimális 127 (0x7F), vagy ha a különbség két operandus közötti művelet 

eredményeképpen kisebb, mint -128 (0x80) 

A CF (carry flag) akkor jelez, ha két előjel nélküli operandus összege nagyobb, mint 255 (0xFF) 

A SF (signum flag) pedig azt jelzi, hogy az eredmény kisebb, mint 0. 

Először nézzük az OF–et megmozgató előjeles pozitív számok összegét. Ha az ábrázolás mérete egy bájt, akkor 

az előjeles művelet akkor lépi át az ábrázolhatóság határát, ha az eredmény nagyobb, mint 127 (0x7F). Ezért 

először betöltünk az AL-be 126-ot, majd hozzáadunk 1-gyet. Ekkor még nem történik semmi. Ha még egyszer 

hozzáadunk egyet, bebillen az OF egyre, jelezve, hogy túlcsordulás történt az előjeles bájtos műveletnél. 

 

Látható, hogy CF meg sem rezdült, hiszen az ö dolga nem az elsőjeles műveletek eredményeinek korrekciója, 

hanem az előjel nélkülieké a SF viszont a pontosan beállt az eredmény MSB-jének értékére, ami most éppen 

egy. 

Ha két negatív szám összege, melyeket persze kettes komplemensben adunk össze, kisebb eredményt ad, mint -

128 (0x80) akkor megint az OF dolga jelezni, hogy korrekcióra van szükség. Vegyünk egy ilyen példát is, 

amikor is az AL-be betöltünk -127-et (0x81), hozzá adunk -1-et (0xFF), újra hozzá adjuk és ezután bebillen az 

OV flag. 
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Persze most a CF folyamatosan jelezte, hogy ha ez egy előjelnélküli összeadás, akkor átvitel/túlcsordulás 

keletkezett a bájt-határon. Ez a példa jól mutatja, hogy a processzor „nem tudja”, hogy az adott művelet milyen 

adatokon manipulál. Mindössze jelzi, hogy az egyes lehetséges számábrázolási lehetőségek milyen értelmű 

operandus korrekciót igényelnek, ha igényelnek egyáltalán, mert ezt a program készítőjének kell tudnia. 

Végül vegyünk egy olyan példát, ahol az előjelek eltérnek. Itt betöltünk az AL-be 1-et, majd hozzáadunk -129-at 

(0x7F kettes komplemensben) és azt várjuk, hogy az OF jelzi a túlcsordulást. 

 

A CF jelzése mindig a teljes adatábrázolási szélességű, előjel nélkül értelmezett operandus kezelésekor 

megvalósuló átvitelt jelzi. Ha pontosan tudjuk a különbséget, akkor magabiztosan használhatjuk a túlcsordulás 

kifejezést mindkettőre, de általában a fentiek szerinti átvitel és a túlcsordulás megnevezés különböző használata 

az elterjedt. 

5.10. Stack használata 

Az utasítások egyedi ismertetése előtt végezzünk néhány kísérletet a korábban megismert verem (stack) 

használatával. 
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A stack egy másik gyakori használata az adatok átmeneti mentésén kívül a vezérlés átadásoknál a visszatérési 

cím tárolása. Ennek bemutatására a címzési módok és a nyomkövetés ismertetésekor kerül majd sor. 

6. Assembly fejlesztői rendszerek telepítése 

A továbbiakban ismertetjük a legjobb fejlesztési környezeteket és gyakorlati használatukat. Alapvetően három 

fejlesztői rendszert ismertetünk: a Masm32-vel szállított QEditor-t, a MS Visual Studio-t, valamint 

érintőlegesen a WinAsm fejlesztői környezetet. 

A nyomkövetésre a VKDebug, illetve a WinDebug eszközöket használjuk, és a fejlesztői rendszerek 

telepítésének folyamatát az alábbiakban adjuk meg. 

Az assembly alapú programfejlesztés, mint minden programfejlesztési technológia, mára szinte teljesen letisztult 

eljárások és néhány jó minőségű szoftverkörnyezet támogatásával zajlik. Ezeknek ez eljárásoknak, és az egyes 

technológia fázisoknak az együttes keretrendszerét fejlesztői rendszernek nevezzük. Alkalmazása a jelentős 

időmegtakarítás mellett a program minőségére is döntő hatással van, hiszen a fejlesztés során felmerülő 

rutinszerűen ismétlődő feladatokra, hibakeresésekre, kódgenerálásra gyors és főként kipróbált hibátlan 

módszereket nyújt. Az assembly fejlesztés alapvető öt fázisa: 

• a kód-szerkesztés 

• a tárgykódra fordítás 

• a tárgykód összeszerkesztés (linkelés) 
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• a futtatás, és 

• a hibakeresés 

Ezek olyan iteratív folyamatok, melyek az egész fejlesztést végig kísérik. A fejlesztői rendszer teszi lehetővé, 

hogy ezek a folyamatok a lehetőség szerint a legegyszerűbben legyenek kezelhetőek, és használatukkal a 

fejlesztő lehetőség szerint magára a fejlesztés tárgyi problémájára koncentrálhasson. 

Mi a tananyag során két fejlesztési környezetet mutatunk be és javaslunk használatra, bár tudjuk, hogy a 

javasoltak mellett más, igen hatékony rendszerek is találhatók. 

Az egyik rendszer a Mams32 weboldaláról letöltött csomagban (masm32v11r.exe) található, részei a Steve 

Hutchesson által készített QEditor, illetve a korábban Gun-nak nevezett, mára TopGun-nak átkeresztelt 

szerkesztő, melyek valójában egy bővíthető funkcionalitásokkal rendelkező fejlesztési keretrendszert alkotnak. 

Ebben a szerkesztés, fordítás, futtatás, hibakeresés alapvetően megoldott, de a hibakeresésre mi bővíteni fogjuk 

a Windows SDK (vagy Windows WDK) részeként feltelepíthető WinDebug nevű nyomkövetési szoftverrel. A 

másik fejlesztési keretrendszer a Visual Studio Express, mely bár nem széles körben ismert, képes assembly 

állományok szerkesztésére, fordítására és tesztelésére néhány megszorítás mellett (pld nincs intellisense stb.) A 

továbbiakban részletesen bemutatjuk mindkét fejlesztői környezet telepítésének lépéseit. 

6.1. MASM32 SDK telepítése 

Elsőként a Masm32 hivatalos oldaláról a http://www.masm32.com/ weblapról letölthető, a tananyag írásának 

idején masm32v11r.zip névvel jelzett csomag installálását ismertetjük, az egyes telepítési fázisok képernyőinek 

megadásával. Az alaprendszer XP SP3 esetén igényli a WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe frissítés telepítését 

melynek része a Windows Installer 4.5. Ha Windows 7-re telepítünk, akkor semmilyen előkészítésre nincs 

szükség. 

A masm32v11r.zip tömörített állomány kicsomagolás után egyetlen install.exe alkalmazást tartalmaz. A 

program elindítása után a szerinti képernyőt láthatjuk. Kattintsunk az Install gombra, hogy elindítsuk a 

telepítést. 

6-20. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

http://www.masm32.com/
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Válasszuk ki a meghajtót, ahová a fejlesztői rendszert telepíteni szeretnénk (lásd 

): 

6-21. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

6-21. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

Ez után a telepítő szoftver ellenőrzi, hogy meg vannak-e a szükséges engedélyek a telepítéshez (). Írási, 

olvasási, törlési jog-ellenőrzést hajt végre, amennyiben megfelelőnek találja, tovább lehet lépni az OK gombbal 

(lásd ) 

6-22. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 
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6-23. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

A következőkben a telepítő tömörített állományok kicsomagolását végzi. Kattintsunk az Extract gombra az 

indításhoz. A kicsomagolás folyamata nyomon követhető (lásd ). 

6-24. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

Egyébként a telepítés nem ír semmilyen operációs rendszer állományba, de az induláskor kiválasztott meghajtó 

masm32 alkönyvtárának referenciáit minden saját parancs fájljában elhelyezi, ezért azt átnevezni nem célszerű. 

A telepítés egyik legfontosabb fázisa, amikor a telepített „.asm” kiterjesztésű fájlokból a célszámítógépen 

generálódnak a library („.lib” kiterjesztésű) fájlok. A generálást semmiképp se szakítsuk meg, mert az a 

későbbiekben a rendszer rendellenes működéséhez vezet (lásd ). 

6-25. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

Az ellenőrzés folyamatát a n látható ablakban követhetjük. 

6-26. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 
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A sikeres telepítésről a rendszertől a szerinti üzenetet kapjuk: 

6-27. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

A telepítés ennél a pontnál ellenőrzéseket végez a lefordított (.lib kiterjesztésű) könyvtárak integritására. 

Amennyiben itt valamilyen hiba merül fel, akkor töröljük a „\masm32” alkönyvtárat, és az egész telepítést 

kezdjük elölről. Ha az ellenőrzés nem talál hibát a OK gombjainak megnyomásával léphetünk tovább. 

6-28. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 
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Ha szeretnénk parancsikont létrehozni az Asztalon, mellyel elérjük fejlesztői rendszerünket, akkor a Yes-re 

kattintsunk, egyébként a No-ra (lásd ). 

6-29. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

A MASM32 SDK telepítésének elkészültét a jelzi: 

6-30. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

6.2. VKDebug installálása 

A Masm32 telepítése után indítsuk el (dupla kattintással) a „C:\masm32\vkdebug\setup.bat” parancsfájlt. Ennek 

eredményeképpen lehetőségünk nyílik egy, a későbbiekben ismertetendő egyszerű nyomkövetési technika 

alkalmazására. A parancsfájl futása után semmilyen üzenete nem kapunk. Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy 

rendben lefutott-e, nyissuk meg a fájlt szerkesztésre (jobb egérgomb; Szerkesztés): 
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Látható, hogy 3 fájl másolása történik meg a megfelelő alkönyvtárakba, melyeket megkereshetünk a 

fájlrendszerben (lásd ) 

6-31. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

6.3. WinDebug program installálása 

Bár ezzel a fejlesztői rendszerrel is tudnánk már a program futás közbeni állapotáról információkat nyerni, 

javasoljuk egy igazán hatékony nyomkövető eszköz, a külön erre a célra készült WinDebug program 

használatát. 

6.3.1. Windows Installer 4.5 telepítése 

Ha operációs rendszerünk XP, akkor szükséges a Windows Installer egy 4.X változatának telepítése is, amit a 

WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe frissítésre való kereséssel vagy a http://www.microsoft.com/hu-

hu/download/details.aspx?id=8483 címről lehet letölteni. 

Természetesen, ha a Windows Installer már telepítve van az operációs rendszerben, akkor a fenti lépések 

feleslegesek, ezt a telepítő elindulás esetén jelzi. Windows 7 esetén szintén nem kell elvégezni a fenti lépéseket. 

Amennyiben a később ismertetésre kerülő Visual Studio 2010-ben történő fejlesztés érdekében a Masm32 

telepítés előtt már megtörténik a VS2010 C++ Express telepítése, akkor a Windows Installer 4.X már telepítésre 

került, mert a VS2010 automatikusan felteszi, ekkor is kihagyható ez a lépés. A telepítés folyamán a látható, az 

elkészültét pedig a jelzi. 

6-32. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

http://www.microsoft.com/hu-hu/download/details.aspx?id=8483
http://www.microsoft.com/hu-hu/download/details.aspx?id=8483
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6-33. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

6.3.2. WinDebug telepítése 

Most jöhet a WinDebug telepítése, melyet a Windows SDK (Software Development Kit) részeként fogunk 

installálni. Indítsuk el az sdksetup.exe programot, és ha szükséges, válasszuk a Futtatás-t (lásd ). 

6-34. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 
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Fontos, hogy megjegyezzük a telepítés helyét, mert a későbbiekben szükségünk lesz rá. A javasolt elérést, ha 

csak nincs rá komoly okunk, ne írjuk felül, vagyis legyen a „C:\Program Files\Windows Kits\8.0\” (lásd ). 

6-35. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

Természetesen a felhasználói tapasztalatok hasznosításának programjához való csatlakozásról mindenki saját 

szándékai szerint dönthet (lásd ) 

6-36. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 
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A telepítő a 4.5.Net Framework szükségességére hívja fel a figyelmünket. Amennyiben csak az általunk javasolt 

2 összetevőt telepítjük, erre nincs szükségünk, továbbléphetünk. Ha a többi összetevőt is telepíteni szeretnénk, 

akkor lépjünk ki a telepítőből és installáljuk a 4.5 Framework-öt (). 

6-37. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 
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Továbblépni a liszensz szerződés elfogadásával lehet ( Accept gomb) 

6-38. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 
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Válasszuk ki a telepítendő összetevőket a alapján. Javasoljuk, hogy a Windows Software Developmant Kit, 

valamint a Debugging Tools for Windows összetevőket telepítsük, a többit mindenki eldöntheti saját maga 

6-39. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

A telepítés előrehaladása nyomon követhető, ahogyan a is mutatja. 

6-40. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 
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Sikeres telepítés esetén a záró ablak a szerinti: 

6-41. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 
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6.3.3. WinDebug első használata előtt 

Amennyiben nem jelöltünk ki másik alkönyvtárat, a WinDebug a „C:\Program Files\Windows Kits\8.0\x86” 

(64 bites operációs rendszer esetén x64) alatt, windbg.exe néven található (lásd ). 

6-42. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 

 

Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a két programnak, nevezetesen a fejlesztői rendszernek, és windbg.exe-

nek nincs közvetlen kapcsolata egymással. Ugyanakkor a QEditor fejlesztői intelligens személyre szabhatóságot 

biztosítanak számunkra, így annak menüjébe beintegrálhatjuk a saját magunk által használni kívánt 

programokat, jelen esetben a WinDebug-ot. Indítsuk el a Qeditort, és az Edit|Settings|Edit Menus menüpontot 

válasszuk ki. 

A kiválasztás hatására a korábban említett TopGun szövegszerkesztőben lehetőség van a QEditor menüjének 

testre szabására. A szövegben a 

 

és a 

 

sorok közé illesszük be a 

 

sorokat úgy, hogy az előzőektől egy-egy jellel (ami a menüben egy függőleges szeparátort jelent) elválasszuk. 

Ha mindent jól csináltunk, akkor a szerkesztés után a menu.ini fájl (merthogy ez a neve és megtalálható a 

c:\masm32 alkönyvtárban) a szerint néz ki: 

6-44. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Memory 
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A két új menüsorral elindíthatjuk a Windbg.exe programot a nyomkövetéshez, valamint módunk lesz a fordítást 

vezérlő MakeIt.bat fájlt megnyitni későbbi szerkesztésére. (A MakeIt.bat fájl egyébként automatikusan 

létrehozatható a fejlesztői rendszerrel). Fontos, hogy a változásokat mentsük el! 

6.4. VS 2010 C++ Express telepítése 

Fentiekkel kiegészített fejlesztői rendszert teljes körűen használhatjuk akár nagyobb assembly programok 

írására is. Kezdetben masm32 rendszerben fejlesztünk de később bemutatunk egy másik lehetőséget is a Visual 

Studio-ban történő assembly fejlesztésre is. Ehhez szükség van egy sikeres VS 2010 C++ Express telepítésre, 

melyet a könyv írása idején a d-2010-express webhelyről tölthetünk le. Ugyanitt teljes telepítési segédlet is 

található, ezért ennek részleteire nem térünk ki. 

http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads
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7. fejezet - Assembly programozás - a 
kezdetek 

1. Masm32 fejlesztői környezet bemutatása 

Ebben a fejezetben elkezdjük az assemblyben való programozást. Először az előző fejezet alapján feltelepített 

Macro Assembler fejlesztői környezetben fogunk dolgozni. Megtanuljuk a fejlesztői környezet használatát, 

megírjuk első assembly programunkat, majd a program ellenőrzéséhez megismerjük a rendelkezésre álló 

nyomkövetési technikákat. 

Az előző fejezetben sikeresen feltelepítettük a Steve Hutchensson (Quick Editor, TheGun editor, TopGun editor, 

PowerBasic stb) nevével fémjelzett Macro Assembler fejlesztői környezetet, melynek indításához kaptunk egy 

parancsikont az Asztalra „MASM32 Editor” elnevezéssel (már ha kértük, ha nem akkor a 

„c:\masm32\qeditor.exe”-vel hozzunk létre egyet az Asztalon). Indítsuk el a programot a parancsikonra való 

kattintással, melynek eredményeképpen az szerinti képernyőt láthatjuk. 

7-1. ábra - 

 

Csak röviden fussunk át a program menürendszerén, kiemelve a számunkra kezdetben fontos menüpontokat. 

A „File” menüpontban (lásd ) 

• a szokásos fájlműveleteket végezhetjük el, valamint 

• elindíthatunk egy külső programot a „Run Program”–al, 

• nyithatunk egy Parancssor ablakot a „Cmd Prompt”-al, 

• elindíthatjuk a Fájl kezelőt „Shell Explore”-al. 
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• A fejlesztés során az aktuális könyvtár mindig az a könyvtár lesz , ahová a forráskódunkat mentettük, a 

fordító ide fogja elkészíteni a tárgykódot tartalmazó „.obj” kiterjesztésű fájlt, valamint a futtatható „.exe” 

állományt is, ugyanolyan néven, ahogy a forráskódot is elmentettük. Ennek a könyvtárnak a beállítását 

végezhetjük el a „Set Current Directory” menüpontban. Amikor egy forráskódot elmentünk, vagy egy kész 

forráskódot visszaolvasunk, az aktuális könyvtár automatikusan megkapja a megfelelő értéket. Beállítani csak 

akkor szükséges, ha valami miatt máshova mutat, minta ahol éppen fejlesztünk. (pl. egy „Save As” parancs 

miatt). 

7-2. ábra - 

 

Az „Edit” menüpontban (lásd ) a szokásos szövegszerkesztési funkciókat érhetjük el. 

• Külön említést érdemel a „Clipboard”, melynek hatására egy új szerkesztőablakban a vágólap tartalmát 

nézhetjük meg. 

• A „Goto Line” menüpontnak a hibakeresés során lesz jelentősége, a fordító ugyanis mindig a hibás sor 

számára hivatkozik, amikor kiírja a hibaüzenetet, ezt pedig egy hosszú forráskódnál lapozgatással elég 

körülményes megtalálni. 

• A „Settings” menüpont alatt a szerkesztőnket szabhatjuk a saját ízlésünkre. A színek, a tabulátor méret, a 

margó, a betűtípusok beállításán kívül a szerkesztő menürendszerét is átírhatjuk egy megfelelő szerkezetű 

„.ini” fájl szerkesztésével. A telepítés során ezt tettük, amikor két sort bemásoltunk az eredetileg feltelepített 

menu.ini fájlba, melynek hatására a szerkesztőnk menüjében megjelent a „windbg” indításnak lehetősége. 

7-3. ábra - 
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7-4. ábra - 

 

• Végül a „Selection” menüpont alatt (lásd ) az általunk kijelölt szöveget manipulálhatjuk, az elnevezések 

magukért beszélnek, érdemes őket kipróbálni. 

7-5. ábra - 
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2. Az assembly program felépítése 

2.1. Névkonvenció 

Gondolom, már mindenki alig várja, hogy kódolhasson, ezért nem is húzom tovább az időt az editor 

bemutatásával, vagyis csapjunk a húrok közé. A bemutatás során a következő névkonvenciót használjuk, mely 

nem kötelező, de a későbbi átláthatóság miatt erősen ajánlott. Az assembly nyelven írt programjaink a 

„\masm32\examples\ ITM_Asm_Sources” alkönyvtárban, a „Macro Assembler”-el fejlesztettek ezen belül a 

„Masm32_Solution” alkönyvtárban, a „Visual Studio”-ban írtak pedig a „VS2010_Asm_Solution” 

alkönyvtárban találhatóak. Minden programnak létrehozunk egy mappát, melynek elnevezése ugyanaz lesz, 

mint a fejlesztett program neve. Első programunknak az „ASM_000_NopTemplate” nevet adjuk, az ASM prefix 

a nyelvre utal, amiben fejlesztünk, 000 a programunk sorszámára (ez később jól fog jönni, ha 

bonyolultsági/időrendi sorrendben akarjuk látni programjainkat), végül a „NopTemplate”-el a programunk 

tartalmára. Hozzuk létre tehát az alkönyvtárakat, és kezdjük el írni a programot. A gyorsabb haladás érdekében a 

egy mellékeltállományban letölthetővé tettük a forrásfájlokat. 

2.2. Az assembly utasítás szerkezete 

Szintaktikailag egy assembly utasítás sor a következő formátumú: 
 

{Label/Címke} {Mnemoni

c 
{Operand/Operandus}} {;Comment/Megjegyzés

} 

Mindegyik rész a fenti sorban egy mező. A négy lehetséges mező tehát: 

• a címke mező, 

• a mnemonik mező, 

• az operandus mező, és 

• a megjegyzés mező. 

2.2.1. Címke mező 

A címke mező (általában) egy opcionális mező, amely az aktuális utasításra vonatkozó szimbolikus címke. 

Vagyis arra a program- vagy adat-elemre utal, amely éppen a címkét követi, vagy azzal egy sorban van. Az 

source/InterAnim.zip


 Assembly programozás - a kezdetek  

 154  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

assembly nyelvben háromféle szimbólum használatos: a címkék, a szimbolikus konstansok, és a változók. 

Rendesen a változókat az adatterületen használjuk, a címkéket a programterületen, szimbolikus konstansokat 

pedig bárhol megadhatunk. A programterületen a címkéket arra használjuk, hogy megjelöljünk vele sorokat, 

amik egy ugró utasítás vagy más vezérlésátadás céljai lehetnek. Címkével határozhatjuk meg egy eljárásnak a 

nevét is. A legtöbb esetben a címke mező opcionális, ami azt jelenti, hogy egy sort akkor láthatunk el címkével, 

ha erre a sorra egy később vagy előbb írt programrészletben hivatkozunk. Általános szabályként elmondható, 

hogy a címkéket az első oszlopban kezdjük el írni (így a program kódunk könnyebben olvasható). A 

programterületen a címkék szolgálnak sorazonosítóként, ahol azokat egy „:” jellel zárjuk. Az adatterületen 

használatos szimbólumok esetén, amiket másként változóknak mondunk, a „:” záró karaktert nem használhatjuk, 

és ezek az adatterületen létrehozott egyes vagy többes adatelemek kezdetének címeit jelölik. Megengedhető a 

többes változó felsorolás, ahol ugyanarra az adathalmazra két-vagy több címkével is hivatkozunk (lásd Label 

kulcsszó), bár ezt a technikát nem gyakran használjuk. A későbbiekben mutatunk példát a címke és a változó 

szimbólumok széleskörű használatára. 

2.2.2. Mnemonik mező 

A mnemonik egy utasításnak a neve (pl. mov, add, stb…). A mnemonik szó jelentése: „emlékeztető”, ugyanis a 

mov szót könnyebben megjegyezzük, mint a neki megfelelő bináris kódot. A zárójelezés azt mutatja, hogy ez a 

mező opcionális, ugyanakkor operandust nem írhatunk mnemonik nélkül. 

A mnemonik mező egy assembly utasítást tartalmaz. Az utasítások három osztályba sorolhatók: a 80x86 gépi 

utasítások, az assembler direktívák és a pszeudo-opkódok. Az assembler direktívák speciális utasítások, melyek 

az assembler-fordító számára szolgáltatnak információkat, de nem generálnak kódot. Ilyenek pl. a segment, equ, 

assume, end direktívák. Ezek nem érvényes 80x86 utasítások, csak üzenetek az assembler fordítónak. 

A pszeudo-opcode is egy üzenet a fordítónak, mint az assembler direktíva, ugyanakkor tárgy kód bájtokra 

fordul. Ilyenek például a byte, word, dword, qword, és a tbyte. Ezek az utasítások az operandusuk által 

meghatározott adat-bájtokat szolgáltatnak, de nem valódi 80X86 gépi utasítások. 

2.2.3. Operandus mező 

Az operandus mező a mnemonik mezőben meghatározott utasítások operandusait, vagy paramétereit 

tartalmazza. Operandusok sohasem szerepelhetnek önmagukban. Az operandusok típusa és száma teljes 

mértékben az utasítástól függ. 

A MASM forrása egy szabadon formázható text állomány. Az egyes mezőket bármelyik oszlopba írhatjuk, csak 

a megfelelő mező-sorrendet be kell tartanunk. Bármennyi üres karakter, tabulátor karakter elválaszthatja az 

egyes mezőket. A fordító számára a következő két kódrészlet teljesen ekvivalens: 

 

Nyilvánvaló, hogy az elsőt sokkal könnyebb átlátni, mint a másodikat. Az assembly nyelven írt programokat 

egyébként is nehéz olvasni. Ha kódunkat megformázzuk, hogy könnyebben olvasható legyen, akkor sokkal 

könnyebben lesz karbantartható. Szokás az egyes logikailag elkülöníthető részeket külön választani vizuálisan a 

megjegyzést jelölő technikák segítségével, és több, később egybe szerkesztendő forráslista alkalmazásával. 

2.2.4. Megjegyzés mező 

A megjegyzés mező segítségével a forrás kódunk minden sorához fűzhetünk leírást, magyarázatot. Mindig 

pontosvesszővel kezdődik. A fordítás során a pontos vessző utáni szöveget teljes egészében figyelmen kívül 

hagyja a fordító. Lehetséges egész blokkokat egyszerre megjegyzésként a forrásba illeszteni ha használjuk a 

’comment’ kulcsszót, amit egy karakter követ és megjegyzésként a fordító számára az a blokk számít majd 

figyelmen kívül hagyandónak, ahol a comment kulcsszót követő karakter ismétlődik. Minden assembly nyelvű 

utasítás külön sorként jelenik meg a forrás fájlban, egy sorban nem lehet több assembly utasítás. Másrészt, mivel 
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minden mező opcionális az utasításban, az üres sor megengedett, bárhol lehet üres sort használni. Az üres sorok 

hasznosak, ha kódunkat tagolni akarjuk a könnyebb olvashatóság céljából. 

Megjegyzéseket önmagában is elhelyezhetünk a kódunkban, pl.: 

 

Blokkos megjegyzésre az alábbi példát mutatjuk be: 

 

2.3. Assembler direktívák 

Amikor megnyitunk egy új MASM fájlt, egy üres ablakot kapunk, ahová most írjuk be a következő néhány sort, 

melyek tulajdonképpen programunk szerkezetét adják. Először mindig a direktívákat adjuk meg, azaz olyan 

kódrészleteket, amelyekből nem lesz közvetlenül tárgykód, hanem a fordítás körülményeit határozzák meg, 

illetve a fordító viselkedését szabályozzák. Az első ilyen a: 

 

A MASM alapértelmezetten azokat az utasításokat képes lefordítani, melyek a 80x86 utasításkészletébe 

tartoznak, egyébként hibát jelez. Ha ezt ki szeretnénk terjeszteni olyan módon, hogy a fejlettebb, 80486 

processzorok utasításkészletet tudjuk használni, akkor ezt közölnünk kell a fordítóval. Erre szolgál a fenti 

direktíva. Persze közben az is teljesül, hogy amennyiben eltérünk a 80486 utasításkészlettől, akkor a fordító jelzi 

számunkra, hogy az adott utasítás nem használható ezzel a direktívával, erre látni is fogunk példát. 

A következő direktívánk az: 

 

A MASM alapértelmezetten nem kisbetű/nagybetű érzékeny, ha programjainkat azonban később C fejlesztői 

környezetben is szeretnénk fejleszteni (és mi szeretnénk), akkor mindenképp szükséges, hogy azzá tegyük. Még 

ennél is lényegesebb szempont, hogy a windows függvények általános elnevezési konvenciója az, hogy az egyes 

összevont szavakból álló függvénynév minden szava egyenként is nagybetűvel kezdődik (pld. 

GetModuleHandle). Ha megszokjuk ezt a jelölést, akkor sok jövőbeni bosszúságtól kíméljük meg magunkat. Az 

„option casemap” direktívával ezt állíthatjuk be. Három lehetséges értéke a „NONE” – minden szimbólum 

(címke vagy változó) „case sensitive”, a „NOTPUBLIC” – a publikus szimbólumok „case sensitive”-k, és az 

„ALL” – az összes szimbólum nagybetűsre konvertált, nem kisbetű/nagybetű érzékeny. Mi a későbbi 

kompatibilitás miatt a „NONE” értéket állítjuk be. A beállításból következik tehát, hogy a start és a Start két 

különböző címkét jelöl, erre figyelnünk kell a fejlesztés során. 

2.3.1. „Include” és „includelib” direktíva 
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A következő sorokban egy később részletesebben is tárgyalt fogalmat használunk, ezek az „include” fájlok. 

Tulajdonképpen arról van szó, hogy programunk fejlesztése során használhatunk olyan kódokat is, melyeket 

nem mi írtunk. 

Jó néhány ilyen kódot megkaptunk, amikor telepítettük a MASM fejlesztői rendszerünket, a 

„c:\masm32\include” mappában találhatóak. A „qeditor”-ban egyébként külön menüpont van az „include” fájlok 

megtekintésére. Nagyon hasznos és érdekes böngészni ezek tartalmát, programtechnikai szokásokat, gyakorlati 

megoldásokat leshetünk el belőlük. Tehát, ha leírjuk az „include” direktívát, akkor azt mondjuk a fordítónak, 

hogy az olyan hivatkozásokat, melyek nem a mi programunkban vannak, a következő fájlokban keresse. Az 

„include” után következő fájlnevet teljes elérési úttal adjuk meg, hogy a fordító biztosan megtalálja. 

 

A „masm32rt.inc” egy „include” gyűjtemény („include” hivatkozásokat tartalmaz), melyet azért állítottak össze 

számunkra, hogy a legfontosabb eljárásokat, makrókat, konstansokat, stb. egyetlen fájl hozzáadásával elérhetővé 

tegyük programunkban. 

Keressük meg és nyissuk meg a szóban forgó „masm32rt.inc” fájlt. Látjuk, hogy csupa fordítói direktívát 

tartalmaz, nagyrészt „include” és „includelib”–eket. Mi is tulajdonképpen a különbség a kettő között? Az 

„includelib” fájlok előre lefordított függvények tárgykódjait tartalmazzák (statikus könyvtárak). Ahhoz, hogy 

ezeket a függvényeket a program fejlesztése során használni tudjuk, a fordítóval a használat előtt a forrás 

listában közölnünk kell, hogy a függvénynek mi lesz a neve, milyen típusúak a paraméterei. Ez tulajdonképpen 

a függvénynek a szignatúrája vagy prototípusa. Az „include” állományok ezeket a prototípusokat tartalmazzák, 

anélkül, hogy a függvény működése definiálva lenne. Ezen kívül még lehetnek bennük konstansok, adatelemek 

és adatszerkezetek és egyéb függvények forrásai is. Fentiekből következik, hogy az „include” direktíváknak 

mindig meg kell előzniük az „includelib” direktívákat, valamint mindkettőnek meg kell előznie a saját 

kódunkat, ahol az előre definiált függvényeket használni fogjuk. 

2.4. Adatok deklarálása 

Ezek után térjünk rá az adatterület és a kódterület szétválasztásának technikájára. A „.data” direktívával azt 

közöljük a fordítóval, hogy minden egyes hivatkozás, deklaráció, amit ez után írunk, az adatterületen kerül 

létrehozásra. Tudnunk kell, hogy assembly program kód része sohasem keveredik össze a programban használt 

adatokkal, kódokban nem lehetnek adatok, adatokban pedig általában kódok. A kódterületet a kódszegmens, az 

adatterületet az adatszegmens regiszter jelöli ki, ezeket a futtató rendszer kezeli, nincs rá hatásunk. Persze ettől 

kellő hozzáértéssel el lehet térni, lesznek „trükkös” megoldásaink, amikor magunk, futási időben fogjuk írni a 

kódterületet, adatokat helyezünk el rajta, majd a korábban, mint tárolt „adatokra” később, mint végrehajtható 

„kódokra” adjuk rá a vezérlést, de ezek nem szabványos megoldások, és tanácsos őket elkerülni, mert nehezen 

érthető és karbantartható programokat, rendszereket eredményeznek. 

Az assembly nyelvben kétféle hivatkozás (szimbólum) van, az egyik a változó, a másik az utasításcímke. Az 

adatterületen változókat deklarálhatunk, ez egy kicsit eltér a magas szintű programnyelvekben megszokott 

deklarációtól, először a változó nevét adjuk meg, legyen ez pl. tesztadat (A kis/nagybetűre vigyázzunk!), a 

továbbiakban ezen a néven hivatkozhatunk rá. 

Ezután az adattípus meghatározása következik. Sokféle adattípus szóba jöhet, ezek közül a legkisebb egység a 

byte. Tulajdonképpen itt nem a megszokott értelemben vett adattípust határozzuk meg, hanem fogjuk fel úgy, 

hogy azt mondjuk meg, hogy változónk egyedi példánya mekkora egységet (egységeket) foglal le a 

memóriában. 

Ugyanebben a sorban kezdőértéket is adhatunk a változónknak. Tehát a 

 

jelentése: változónk neve teszt lesz, ez egy 1 bájtos változó, 0x12 kezdőértékkel. Ekkor a fordító lefoglal a teszt 

adatunknak 1 bájtot, és a lefoglalt területre beteszi a 0x12 értéket. Legyen egy másik változónk is: 

 



 Assembly programozás - a kezdetek  

 157  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ekkor, közvetlenül a teszt adat bájtja után a fordító egy szónyi (2 bájtnyi) területet foglal, és beleteszi az 

0x5678-at. (Fordított sorrendben!!!). Ha a teszt adat kezdőcíme a 0100 lenne, akkor a tesz2 adat a 0101 címen 

helyezkedne el. 

Módosítsunk egy kicsit a deklaráción: 

 

A teszt adat most 4 darab bájtból áll a megfelelő értékekkel, és utána jön a teszt2 1 szavas (2 bájtos) adat. Ha a 

teszt adat kezdőcíme 0100, akkor a teszt2-é 0104. Pontosítsuk a fenti definíciónkat, a byte (word, dword,…) 

jelentése: változónk bájt(szó,duplaszó,…) méretű adatokból áll egészen addig, míg a következő szimbólum nem 

következik. 

Lehetőség van arra is, hogy egy deklarációban egyszerre több egyedi példány számára foglaljunk le helyet úgy, 

hogy nem felsoroljuk őket hanem egy külön az erre a célra szolgáló direktívával határozzuk meg. Ez a DUP, 

melynek használata az őt követő zárójelek közötti inicializálási és az őt megelőző mennyiségi mutató 

beállításából áll. 

 

A byte direktíva lehetővé teszi, hogy egy karakter bájtokból álló, idézőjelekkel vagy aposztrófokkal határolt 

sztringet deklaráljunk. A direktíva a sztring minden karakteréhez egy bájt adatot rendel (a határoló 

aposztrófok/idézőjeleken kívül). 

2.4.1. Inicializált adatterület 

Térjünk vissza a programunk írására, tehát a következő sorunk a: 

 

A fordító ennek hatására bájtos adatonként a karaktereknek a kódját (ASCII kód) helyezi el a memóriában, 

abban a sorrendben, ahogyan felsoroltuk, tehát először a ’E’ kódja, utána a ’z’ kódja, és így tovább. Az 

idézőjelbe tett sztring után vesszővel elválasztva további bájtokat is megadhatunk, esetünkben a 13, 10, 0-kat. 

Tudnunk kell, hogy azokat a karaktersorozatokat, amiket 0-val zárunk, 0-val terminált sztringnek is 

értelmezhetjük, úgy gondolhatjuk, hogy egy összefüggő szövegfolyamról van szó, melynek a végét a 0 jelenti. 

Magában az adatban nincs meghatározva a sztring hossza, azt nekünk kell meghatározni úgy, hogy 

végiglépegetünk ezen a karaktersorozaton és megkeressük a 0-t, ott van a sztringünk vége. 

Nos, tehát létrehoztunk egy olyan változót, melynek neve tesztadat, típusa byte és a fenti karaktersorozatból áll. 

2.4.2. Inicializálatlan adatterület 

A következő lehetőség, hogy olyan adatokat hozunk létre, amelyeket nem inicializálunk, nem adunk neki 

kezdőértéket. Az előbbiekben a tesztadat pontosan megfelel annak a bájtos karaktersorozatnak, amit byte után 

írtunk. 

Nem kötelező mindig előre meghatározni az adattartalmat, előfordul, hogy egy változónak csak a programunk 

futása során adunk értéket. Ekkor a „.data?” direktívát adjuk meg, a „?”-et az inicializálatlan változók jelölésére 

használjuk. 

 

Amennyiben a változók után nem írunk kérdőjelet, a fordítás során hibaüzenetet kapunk. 

Természetesen az inicializált és az inicializálatlan adatunkból is tetszőleges számú lehet. 

A „.data” és a „.data?” direktíva bárhol elhelyezhető a programunkban, a fordító össze fogja azokat szerkeszteni 

egyetlen adatterületté, mely élesen különválik a kódterülettől. 

2.4.3. Konstansok 
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2.4.3.1. Szimbolikus konstansok 

Szimbolikus konstansokat programunk írása során azért használunk, hogy kódunkat jobban olvashatóvá tegyük. 

Az „equ” vagy az „=” direktívával definiálhatóak, mely után értéket is rendelhetünk a szimbólumhoz. Az „=” 

direktívával hozzárendelt értéket a kódunkban később felülírhatjuk, az „equ”-val adottat viszont nem. Amikor a 

kód írása során használjuk a konstansra hivatkozó címkét, a fordító egyszerűen behelyettesíti a megadott értéket 

a címke helyére. Szokás a konstansokat a forráskód áttekinthetősége miatt csupa nagybetűvel jelölni. 

 

2.4.3.2. „.const” direktíva 

A „.const” direktíva után deklarált változóink a futás során olyan területen jönnek létre, mely a program számára 

csak olvasási engedéllyel rendelkezik, ezért, ha megpróbáljuk kódunkban módosítani a változó értékét, az ismert 

„Acces Violation” hibaüzenetet kapjuk. 

 

2.5. Kódterület 

Ha most leírjuk a „.code” direktívát, akkor elkezdhetjük írni a programkódokat, innentől a fordító kódokat fog 

értelmezni. Erre a területre már nem írhatunk változó deklarációt, mert akkor hibaüzenetet kapunk. Ha másik 

változót szeretnénk deklarálni, akkor ismét használnunk kell a „.data” vagy a „.data?” direktívát, deklarálni a 

változót, majd a „.code” direktívával visszatérni a kódterületre. 

 

A következő sorban egy „start” nevű címkét fogunk használtunk, itt kezdjük el írni a kódunkat. Rögtön utána 

egy „nop” következik (No operation, üres utasítás). Ettől kezdve már valójában programozunk, vagyis ez a 

„nop” már egy utasítás, mely a processzort egy művelet végrehajtására kéri fel, éppen arra utasítja, hogy ne 

csináljon semmit, hanem vegye a következő utasítást. 

Használunk még egy „nop” utasítást, ennek az az oka, hogy a címkével jelölt sorokban nem tudunk ún. 

töréspontot elhelyezni. 

A töréspont egy adott pontja a programunknak, ahol megállíthatjuk a végrehajtást, és az eddigi futás eredményét 

ellenőrizhetjük, mik a regisztertartalmak, mi a változóink értéke, stb. (E nélkül ma már szinte lehetetlen 

fejleszteni). 

Az al és a bl regiszterekbe bemozgattuk a korábban deklarált konstansokat (figyelem, csupa nagybetűvel, 

ahogyan deklaráltuk!), majd összeadtuk őket és az eredményt az al regiszterbe helyeztük el. 

Írtunk még egy „inkey” utasítást is. Ennek hatására a program futása felfüggesztődik, míg a felhasználó a 

konzol ablakban meg nem nyom egy billentyűt. Az „inkey” utasítás tulajdonképpen egy makró. A makrók olyan 

kódrészletek, melyeket előre megírtak nekünk, és vagy paraméterezhetők, azaz megmondhatók, hogy milyen 

értékekkel alakítsuk a magunk igényeire, vagy direkt módon behelyettesítenek egy kódrészletet. Valójában egy 

kódrészlet teljes egészében idemásolódik, a lépésenkénti végrehajtás során látni fogjuk, hogy mi helyettesítődik 

be ennek az egyetlen sornak a helyébe. 

Utolsó utasításunk egy „exit”, ami szintén egy makró, a program szabályos lezárását eredményezi. 

Az assembler programot kötelezően az „end” direktívával kell lezárnunk. Az „end” direktíva után lévő 

utasítások nem hajtódnak végre. Az „end” direktíva paramétere programunk kezdőcímkéje, jelen esetben a 

„start”. A futtató környezet ebből a paraméterből azonosítja a programunk belépési pontját, vagyis innen kezdi 

el futtatni a programot. 
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2.6. Fordítás és futtatás 

Ezzel tulajdonképpen készen vagyunk az első programunkkal. A következő feladat, hogy ebből a kódból 

futtatható állományt készítsünk. Az első, és nagyon fontos lépés, hogy a begépelt kódot elmentsük a „File/Save” 

paranccsal, „NopTemplate.asm” néven. A „.asm” kiterjesztés elengedhetetlen, mert a fordító csak az ilyen 

típusú fájlokat találja meg, és fordítja le. Lényeges, hogy minden változtatás után mentsük le a programot, ti. a 

fordítás nem a memóriában lévő (a „qeditor”-ban éppen szerkesztett) állományon történik, hanem a 

fájlrendszerbe lementetten. 

Fordítani a „Project/Console Build All” menüponttal tudunk (a „Console” szócska azt jelenti, hogy konzolos 

alkalmazást írtunk, nem „windows”-osat). A „build” (felépítés) összetett folyamat, egy fordítással kezdődik, 

melynek során a fordító végigolvassa a forrásállományt (akár többször is), és a címkéhez és változókhoz 

hozzárendeli az ismert értékeket (ezt legalább két körben teszi meg). Ennek eredménye egy ún. tárgykód 

(„object”), melynek neve megegyezik a forráskódunk nevével, kiterjesztése pedig „.obj”. 

Ezután a „linker” (szerkesztő) a saját kódunk alapján készült, illetve az „include” direktívával hozzárendelt 

külső tárgykódú állományokat egyetlen nagy összefüggő kód és adatterületté szerkeszti össze és létrehoz egy 

futtatható, „.exe” kiterjesztésű állományt. Ennek eredményét egy felugró ablakban megtekinthetjük (lásd ) 

7-6. ábra - 

 

Ha valami hiba van a programunkban, pl. valamit elgépeltünk, akkor a felugró ablak a hibaüzenetet tartalmazza. 

A példa kedvéért az „exit” utasítást „exi”-re cserélve a fordítás során hiba keletkezik (lásd ). 

7-7. ábra - 



 Assembly programozás - a kezdetek  

 160  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Ezután a „Project/Run Program”-al futtassuk az előbb megírt kódot. Mivel programunk nagyon egyszerű, csak 

egy konzol ablakot fogunk látni, ahol programunk egy billentyű lenyomására vár. (lásd ) 

7-8. ábra - 

 

Az első, Asm_NopTemplate assembly programunk tehát: 
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2.7. Fordítás parancsfájl alkalmazásával 

Az előző részben bemutattuk, hogyan kell a MASM32 fejlesztői környezetben megírt programunkat fordítani 

két lépésben (build és link). Egyszerűbben is megtehetjük, ha olyan parancsfájlt hozunk létre, melyben a két 

(vagy több) lépés egymás után végrehajtódik. A következő példaprogramunk az „Asm_000_ConsoleTemplate” 

lesz, hozzuk létre a megfelelő alkönyvtárat a „C:\masm32\examples\ITM_Asm_Sources\Masm32_Solution” 

alatt. Ezután indítsuk el a fejlesztői rendszert, majd a „Scripts/Create CONSOLE makeit.bat” menüpontot 

válasszuk ki (lásd ). Az automatikusan generált szkript a szerkesztő ablakunkban fog létrejönni, ezért a rendszer 

a biztonság okáért rákérdez, hogy üres-e ez az ablak. (lásd ). Ezután be kell írnunk a projektünk nevét, amit a 

létrejött szkript tartalmazni fog, esetünkben ez a „ConsoleTemplate” (lásd ). 

7-9. ábra - 

 

7-10. ábra - 
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7-11. ábra - 

 

A generált kódban () láthatjuk, hogy az előbb megadott „ConsoleTemplate” szöveg be lett szerkesztve a 

parancsfájlba. Két sort érdemes kiemelni belőle, az egyik a forrás „.asm” fájlból kiindulva elkészíti a 

tárgykódot: 

 

A másik pedig az „.obj” tárgykódból futtatható állományt („.exe”) állományt hoz létre: 

 

7-12. ábra - 
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7-12. ábra - 
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Mentsük el a szkriptet „makeit.bat” néven abba az alkönyvtárba, ahová a programunkat is menteni fogjuk, 

esetünkben ez a 

„C:\masm32\examples\ITM_Asm_Sources\Masm32_Solution\Asm_000_ConsoleTemplate”. 

Ezután a „File/New” paranccsal egy üres szerkesztőablakot kapunk, ahová másoljuk be a következő kódot: 

 

Az előző részben a kód minden sorát értelmeztük, így azok nem szorulnak magyarázatra. 

Ezután mentsük a bemásolt kódot „ConsoleTemplate.asm” néven az alkönyvtárunkba, majd a 

„Projekt/Makeit.bat” menüpontot indítsuk el (). Ha mindent jól csináltunk, akkor létrejön a 

„ConsoleTemplate.obj” tárgykódot tartalmazó, valamint a „ConsoleTemplate.exe” futtatható állomány () 

7-13. ábra - 

 

7-14. ábra - 
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Ellenőrzésképpen futtassuk le a programot („Project/Run Program”), melynek eredménye a –n látható. 

7-15. ábra - 

 

A továbbiakban ebből a template-ből kiindulva fogjuk a programjainkat elkészíteni. 

3. Nyomkövetési technikák 

3.1. Nyomkövetés a „VKDebug” használatával 

Programunk tesztelése és hibajavítása során elengedhetetlen, hogy ne csak a program futásának végeredményét 

lássuk, hanem hozzáférjünk a futás közben keletkezett részeredményekhez is. A nyomkövetési technikák 

egyidősek a programozással és jelentőségük szerény véleményünk szerint eléri, ha nem meghaladja a 

programfejlesztését, mert igazán mélyen programunk működését csak akkor láthatjuk át, ha annak minden adata 

és algoritmusa állapotváltozását nyomon követhetjük, és minden, de igazából minden időpillanatban, vagy 

fázisban teljes részletében vizsgálhatjuk. Régebben, amikor a nyomkövetési technikák még nem voltak olyan 

fejlettek, mint manapság, a szimbolikus nyomkövetők korában (még a IV generációs számítógépek kora előtt 

(1980-1990)) a programra jellemző állapotokat maga a programozó jelenítette meg valamilyen kimeneten (pld 

egy led soron vagy egy hexadecimális kijelzőn, nyomtatón stb.), és e program által hagyott „nyomok” 
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vizsgálatával jutott következtetésekre a program működésével kapcsolatban. A VKDebug egy kicsit ennek a 

nyomkövetési technikának a hagyományait örökíti át a mába. Ennek használatát mutatjuk most be most, amikor 

képesek leszünk arra, hogy a futás során változóink, regisztereink aktuális tartalmát a fejlesztés állása szerint 

kijelezzük és megvizsgáljuk. 

3.1.1. Új konzolos alkalmazás készítése a „ConsoleTemplate” felhasználásával 

Készítsünk egy új projektet, felhasználva az eddig tanultakat: 

• Hozzunk létre egy alkönyvtárat a „C:\masm32\examples\ITM_Asm_Sources\Masm32_Solution” alatt 

„Asm_000_VKDebugTest” néven. 

• Indítsuk el a „QEditor”-t, generáljunk egy új „makeit.bat” állományt, „VKDebug_Test” projekt névvel 

• Mentsük a „makeit.bat” állományt a létrehozott 

„C:\masm32\examples\ITM_Asm_Sources\Masm32_Solution\Asm_000_VKDebugTest” mappába 

• Keressük meg a fájlrendszerben a „ConsoleTemplate.asm” forrásállományunkat, a jobb egérgombbal elérhető 

helyi menüből válasszuk a szerkesztés menüpontot, majd a „Jegyzettömb”-ben megjelenő forráskódot 

másoljuk ki a vágólapra (pl. CTRL+C). A „QEditor”-ban a „File/New” menüpont segítségével nyissunk egy 

üres projektet és a vágólap tartalmát másoljuk be a szerkesztőbe (pl. CTRL+V). Mentsük el a projektet a 

„C:\masm32\examples\ITM_Asm_Sources\Masm32_Solution\Asm_000_VKDebugTest” mappába 

„VKDebugTest” néven 

• Fordítsuk le a forráskódunkat a „makeit.bat” segítségével, majd futtassuk le a „Run Program”-mal. 

A továbbiakban mindig ezeket a lépéseket kell végrehajtanunk, ha új konzolos alkalmazást szeretnénk készíteni, 

a mappa és a projekt nevét megfelelően megválasztva. 

Egészítsük ki a megírt programunkat 2 direktívával és 2 szimbolikus konstanssal: 

 

A DBGWIN_DEBUG_ON = 1 beállítás arra utasítja a fordítót, hogy a nyomkövetésre használt „VKDebug” 

utasítások bekerüljenek a tárgykódba, és hatásukra megvalósuljon a nyomkövetés. 0-ra állítva a nyomkövetést 

kikapcsolhatjuk, ekkor a „VKDebug” utasításait figyelmen kívül hagyja a fordító. A DBGWIN_EXT_INFO = 1 

beállításának eredményeképpen a „VKDebug” ablakban „extra” információkat kapunk a program futásával 

kapcsolatban, pl. az utasítás sorának számát, stb…). Ez a két beállítás az alapértelmezett, vagyis ha a két sort 

elhagyjuk, mindkét konstans értéke 1 lesz. 

A két direktíva lehetővé teszi, hogy használjuk a „VKDebug” utasításait, melyekről egy gyors áttekintést 

kaphatunk a „Help/VKDebug Help”-re kattintva, majd a „Tárgymutató”-ban a „Using VKDEBUG”-ot 

kiválasztva. (lásd ) 

7-16. ábra - 



 Assembly programozás - a kezdetek  

 167  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Láthatjuk, hogy a legtöbb utasítással valaminek a kiíratását kérhetjük. Amikor az általunk megírt kódban 

elhelyezünk egy „VKDebug” utasítást, a futás során egy külön ablakban megjelenik egy regiszter, változónk, 

vagy éppen a memória aktuális tartalma. Szövegsorokkal is megtűzdelhetjük a kiírást, hogy átláthatóbbá tegyük. 

Amennyiben a „VKDebug” ablaka már megjelent, a következő futás eredménye ugyanabban az ablakban 

látható, így össze tudjuk hasonlítani az egyes futások eredményét. 

Még egyszer hangsúlyoznunk kell, hogy a 9. ábrán látható utasításokat pontosan azért használhatjuk 

programunkban, mert az „include” és „includelib” direktívák közé felvettük az előző oldalon szereplő két 

direktívát. 

3.1.2. „PrintLine” utasítás 

Első utasításunk eredménye egy egyszerű elválasztó sor lesz a „Debug” ablakban. Ha még nincsen megnyitva az 

ablak, ennek hatására meg fog jelenni. 

 

3.1.3. „PrintText” utasítás 

Ezután egy egyszerű szöveget írassunk ki a programban, amivel azt jelezzük, hogy a program futása során 

eljutottunk az adott pontig. Válasszuk ki a „Help”-ből a „PrintText”-et, ezzel megtekinthetjük a „PrintText” 

utasítás pontos használatát (vagyis az utasítás szintaxisát).(lásd ) 

7-17. ábra - 
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Az „inkey” utasítás elé írjuk be a következő sort: 

 

Ebben a fejlesztői rendszerben sohasem szabad elfeledkezni a forrásunk mentéséről, mert – ahogy azt már 

korábban írtuk – a fordítás mindig a fájlrendszerben tárolt állományon történik (ez már megtréfált bennünket 

néhányszor). 

Mentsünk, fordítsunk és futtassuk a programot. Látjuk, hogy egy új ablak jelent meg a futás közben, amiben az 

általunk beírt szöveg látható a forrás fájlunk sorára való hivatkozással. () Ez a sor akkor íródott ki ebbe az 

ablakba, amikor elérkeztünk a „PrintText” utasításhoz. 

7-18. ábra - 

 

A Debug ablakot, ahogy korábban írtuk, nem szükséges bezárnunk, a következő futás eredménye 

folytatólagosan fog megjelenni benne, ezzel a saját fejlesztésünk nyomkövetési kronológiáját is láthatjuk benne. 

3.1.4. „PrintHex” utasítás 

Írassuk ki az eax regiszter tartalmát is futás közben, ehhez használjuk a „PrintHex” utasítást, melynek 

szintaxisát megnézhetjük a „VKDebug Help”-ben. () 

7-19. ábra - 



 Assembly programozás - a kezdetek  

 169  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

Fordítás és futtatás után, ha az előbb nem zártuk be a Debug ablakot, akkor egymás után két futási eredményt is 

láthatunk, egymástól elválasztva. Elemezzük a kiírt adatokat. Az „eax”-be bemozgattunk 49152=0xC000-t, ami 

meg is jelent, tehát programunk az elvárt működésnek megfelel. () 

7-20. ábra - 

 

3.1.5. „PrintString” 

A „PrintString” utasítással kiírathatjuk „testadat” változónk értékét, a „PrintHex” után írjuk be: 

 

3.1.6. „Spy” 

Értékes információkat nyerhetünk a „Spy” utasítás használatával. Ez a makró a processzort „trace” módba 

kapcsolja, és az argumentumként átadott DWORD típusú változó értékét kiírja minden processzor-utasítás után 

mindaddig, míg a „StopSpy” utasítást ki nem adjuk (lásd ). 

7-21. ábra - 
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Próbáljuk ki az „adat” nevű inicializálatlan változónk értékének módosításával: 

 

3.1.7. „DumpMem” 

Lehetőségünk van a memória-tartalom részletének kiíratására a „DumpMem” használatával (). A makró 

paramétereként át kell adni egy memóriacímet, és egy darabszámot, ahány bájtot ki szeretnénk íratni. 

Megadhatunk még egy szöveges adatot is, melyet a „Debug” ablak a listázás előtt meg fog jeleníteni. A 

memória tartalma hexadecimálisan, soronként 4∙4 bájtos tagolásban látható. Megjegyezzük, hogy az utolsó 

sorban az általunk kért bájtok száma ki van egészítve 0x00-kal 16 darabra, ám ez nem a tényleges memória-

tartalom! 

7-22. ábra - 
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3.1.8. „DbgDump” 

A „DbgDump” utasítás szintén a memória-tartalom kiírására szolgál, a bájtok hexadecimális értékén kívül azok 

szimbolikus (karakteres) megfelelőjét is megmutatja (lásd ) 

7-23. ábra - 

 

 

Egészítsük még ki kódunkat két, a konzolon megjelenő szöveg sorral, melyekhez a „print” (nem „VKDebug”) 

makrót fogjuk használni. Nézzük meg a „Help/High Level Macro Help”-ben a „Console Mode Macros” között 

az utasítás használatát (). 

7-24. ábra - 
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A „print” makró tehát egy szöveges adatot jelenít meg. Paramétere lehet egy zéróval terminált sztringnek a 

címe, vagy egy idézőjelek közé rakott közvetlen text adat. A szöveges adat tetszőlegesen kombinálható a 

karakterek ASCII kódjával, vesszővel elválasztva. Bizonyára tudjuk, hogy a kiíratásnak vannak 

vezérlőkarakterei, esetünkben a 13,10 bájtkombináció éppen egy soremelést eredményez a képernyőn. 

Lássuk tehát forráskódunkat egyben: 
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Mentés, fordítás és futtatás után a „Debug” ablak a szerint alakul: 

7-25. ábra - 
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Végül egy, a „VKDebug”-ban lévő hibára („bug”-ra) szeretnénk felhívni a figyelmet. Az eddigiek során, ha a 

konzolos alkalmazás képernyőjére szöveget írtunk ki, kerültük az ékezetes karakterek használatát, mert 

helyettük más, különleges karakter jelent meg. Ahhoz, hogy alkalmazásunkat képessé tegyük ékezetes 

karakterek megjelenítésére, szükséges, hogy definiáljunk egy új szimbolikus konstanst, az „__UNICODE__”-ot, 

mely kötelezően az összes „include” direktíva ELŐTT kell álljon (lásd ). 

7-26. ábra - 

 

Amikor azonban hozzáadjuk a forrásunkhoz a fenti „__UNICODE__ EQU 1” programsort, a „VKDebug” 

működése az első karaktersorozat kiíratásánál hibával leáll (lásd , ). 

7-27. ábra - 

 

7-28. ábra - 
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Fentiek miatt nem javasoljuk a „VKDebug” és az „__UNICODE__” egyidejű használatát. 

3.2. „WinDebug” program használata nyomkövetéshez 

A „VKDebug” által nyújtott nyomkövetési lehetőségeknél sokkal fejlettebb az a technika, amelyet a 

„WinDebug” alkalmazásával elérhetünk. Először is azt kell megértenünk, hogy a „WinDebug”-nak és a 

„Masm32” fejlesztői rendszernek nincs köze egymáshoz. A „WinDebug” egy önálló alkalmazás, mely a forrás 

állomány („.asm”), a futtatható állomány („.exe”), valamint egy eddig még nem ismert, ún. szimbólum fájl 

(„.pdb”) együttes jelenléte és szinkronja esetén tudja megvalósítani a nyomkövetést. A szimbólum fájllal eddig 

még nem találkoztunk, de szerencsére, a „Masm32” fejlesztői rendszert „megkérhetjük”, hogy hozza létre 

számunkra. Ehhez mindenekelőtt készítsünk egy új projektet „WinDebugTest” néven (lásd ). Ezután a 

„Tools/Makeit.bat file edit” segítségével (lásd ) nyissuk meg a „makeit.bat” állományunkat, és a 

7-29. ábra - 

 

 

sorba szúrjuk be a sárgával kiemelt fordítási opciót: 

 

Mentsük a „makeit.bat”-ot, majd felhasználásával fordítsuk le kódunkat. 

A fordítás eredményéről most a szerinti jelentést kapjuk: 

7-30. ábra - 
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Láthatjuk, hogy létrejött egy „.pdb” kiterjesztésű állomány, a szimbólum fájl, melyre a nyomkövetésnél 

szükségünk lesz. 

Módosítsuk forráskódunkat néhány sorral, mely utasításokat elemezni tudjuk a nyomkövetés során. 

 

Mentés, fordítás és futtatás után a „Tools\MSWinDebug indítása” segítségével indítsuk el a „WinDebug” 

alkalmazást. (Csak emlékeztetőül: A „WinDebug” telepítése után módosítottuk a „QEditor” menüjét, hogy el 

tudjuk érni az alkalmazást (lásd….hivatkozás). Ha ezt valaki elmulasztotta, keresse meg a „windbg.exe” fájlt, és 

indítsa el úgy a programot.) A forráskódunk automatikusan betöltődik a „WinDebug” szerkesztő felületére, de 

azt javasoljuk, hogy zárjuk be az ablakot, és kövessük a következő lépéseket: 

1. „File/Open Source File…” menüpont választásával (), a megnyíló dialógusablakban navigáljunk a forrásunk 

mappájába (esetünkben ez a „C:\masm32\examples\ITM_Asm_Sources\ 

Masm32_Solution\Asm_000_WinDebugTest”), a Fájl típusok közül pedig válasszuk ki az „Assembly Source 

Files” típust (). Ekkor forrásfájlunknak meg kell jelennie, amire kattintsunk rá, és nyissuk meg. 

7-31. ábra - 
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7-32. ábra - 

 

2. Következő lépés a elérési helyének kiválasztása a „File/Symbol File Path …” menüponttal. 

Bármi is van az ablakban, jelöljük ki és töröljük le, majd a „Browse…” (Tallózás) segítségével keressük meg 

a fejlesztési mappánkat és kattintsunk az „OK”-ra (lásd ). 

7-33. ábra - 
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3. Ellenőrizzük a „File/Source File Path …” menüponttal a forrás fájlunk elérési könyvtárát. Az elérés a forrás 

fájl kiválasztásával automatikusan kitöltődik (lásd ). 

7-34. ábra - 

 

4. A „File/Open Executable…” menüpont () ismét egy dialógusablakot nyit, ez azonban már az előző 

navigációnk miatt éppen a megfelelő („C:\masm32\examples\ITM_Asm_Sources\ 

Masm32_Solution\Asm_000_WinDebugTest”) alkönyvtárra mutat. Nyissuk meg a „WinDebugTest.exe” 

fájlt (). Hatására két új ablak nyílik meg, az egyik az alkalmazásunk eredmény-konzolja, valamint egy 

„Command” ablak, amely a „Debug” programhoz hasonlóan listázza ki a regiszter tartalmakat és éppen 

aktuális utasításunkat. Az „.exe” fájl megnyitásával egyidejűleg a nyomkövetés azonnal elindul, melyet most 

állítsunk le a „Debug/Stop Debugging” segítségével, hogy a nyomkövetési lehetőségeket áttekinthessük. 

7-35. ábra - 

 

7-36. ábra - 
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3.2.1. Nyomkövetési nézetek 

Az egyes nyomkövetési ablakokat a „View” menü alól érhetjük el (), vagy a felső ikonsorból közvetlenül. A 

megnyitható ablakok címsorára jobb egérgombbal kattintva egy helyzet-érzékeny helyi menüt érhetünk el, 

melyben válasszuk az „Always Floating” opciót, hogy a számunkra első körben érdekes ablakokat átláthatóan el 

tudjuk rendezni. 

7-37. ábra - 

 

1. „Command” ablak 
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Ahogyan az előbb is írtuk, a „Command” ablak egy, a „Dos” parancssorból indítható „Debug” programhoz 

teljesen hasonlatos információkat szolgáltat programunk futási körülményeiről, a következő utasításról, a 

regiszterek tartalmáról. 

7-38. ábra - 

 

2. „Watch” ablak 

A „Watch” ablakban változóink aktuális értékét követhetjük nyomon. A beírt változónk értéke folyamatosan 

frissül a program futásának előrehaladása során. () 

7-39. ábra - 

 

3. „Locals” ablak 

A „Locals” nézetben lokális változóinkról kaphatunk információkat. A változók hatókörét később fogjuk 

tárgyalni, ezért ezzel a nézettel nem foglalkozunk részletesen. 

4. „Registers” ablak 

Ahogyan a neve is mutatja, az összes elérhető regiszter tartalmát mutatja az ablak (). 

7-40. ábra - 
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A „Customize” menüben beállíthatjuk, milyen regisztereket milyen sorrendben szeretnénk látni, a meg nem 

jelölt regiszterek automatikusan a lista végére kerülnek. Kérhetjük ezen kívül a programtól, hogy a megváltozott 

regiszter tartalmakat a lista elején jelezze ki (lásd ). 

7-41. ábra - 

 

5. „Memory” nézet 

A memória tartalmának listázását teszi lehetővé. Első megnyitáskor az eip regiszter által mutatott címtől 

kezdődően mutatja a memória tartalmát hexadecimális és ASCII karakteres formátumban is. az ablak 

átméretezésével automatikusan változik az egy sorban kijelzett bájtok száma, illetve a kijelzett sorok száma 

is. Ezt az opciót kikacsolhatjuk, ha az ablak címsorára jobb egérrel kattintunk, és a felbukkanó helyi menüből 

az „Auto-fit columns” pontot kikattintjuk. Javasoljuk, hogy az ablakot úgy állítsuk be, hogy 1 sorban éppen 

16 bájtot lássunk. Kezdőcímként tetszőleges címet beállíthatunk, akár direkt módon, akár pl. egy változó 

címkére hivatkozva. A „Previous” és a „Next” gombokkal lapozhatunk a memóriában. 

7-42. ábra - 
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6. „Call Stack” ablak 

Erről a nézetről egyelőre csak annyit említünk meg, hogy az egymásba ágyazott (egymásból „meghívott”) 

program-modulok hívási sorrendjének feltérképezésére szolgál, később részletesen megértjük a működését. 

7. „Disassembly” nézet 

Amennyiben programunk futását elemi utasításonként szeretnénk követni, kapcsoljuk be ezt a nézetet. A 

futás során lefordított („.exe) programunk betöltődik a memóriába. A „Disassembly” során a memóriában 

lévő bájtokat értelmezi a fordító, és megmutatja az azoknak megfelelő assembly mnemonikokat, 

operandusokat, stb…. Itt már nem csak az általunk megírt program sorokat láthatjuk, hanem az alkalmazott 

makrók is be vannak helyettesítve a nekik megfelelő utasításokkal. Az éppen végrehajtandó program-sor 

rózsaszínnel kiemelve látszik (). 

7-43. ábra - 

 

8. „Scratch Pad” ablak 

Ez az ablak egy kis „vágólap”, ahová írhatunk és elmenthetünk szövegeket. 

9. „Processes and Threads” nézet 

A futó folyamatok és szálak megjelenítésére szolgáló nézet, később részletesen értelmezzük. 

Az a javaslatunk, hogy a „Command”, a „Disassembly”, a „Registers”, a „Memory” valamint a „Watch” ablakot 

jelenítsük meg és rendezzük el a szerinti nézetben. 

7-44. ábra - 



 Assembly programozás - a kezdetek  

 183  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Beállításainkat el is menthetjük a „File/Save workspace” segítségével. A futtatható állomány megnyitásakor 

beállításaink automatikusan visszatöltődnek. A munkaterületünk kezelésére felkínált lehetőségek: 

• Megnyitás 

• Mentés 

• Mentés másként 

• Tisztítás (Ez törli az aktuális beállításokat) 

• Törlés 

• Megnyitás fájlból 

• Mentés fájlba 

A nyomkövetés elkezdéséhez még egy fogalommal kell megismerkednünk, ez a töréspont. A töréspont 

tulajdonképpen egy jelzés a „debugger” számára, hogy a megjelölt utasítás végrehajtása előtt álljon meg és 

várakozzon mindaddig, amíg a fejlesztőtől valamilyen továbbhaladási utasítást nem kap. Milyen továbbhaladási 

utasítások lehetnek? 

• Go (F5) 

A program futásának folytatása (vagy elkezdése) a következő töréspontig vagy a program végéig, ha nincsen 

több töréspont 

• Restart (Ctrl+Shift+F5) 

A program futásának újrakezdése. Újraindulás után a program az első töréspontig lefut. 

• Stop Debugging (Shift+F5) 
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Megállítja a program futását és bezárja a futtatható állományt. Ha elölről szeretnénk kezdeni a nyomkövetést, 

ismét meg kell nyitnunk az „.exe” fájlt. 

• Break (Ctrl+Break) 

Megállítja a program futását és visszaadja a vezérlést a „debugger” felhasználójának. Használhatjuk akkor is, 

ha a „debugger” aktív, ekkor megállíthatjuk pl. egy hosszú listázás futását. 

• Step Into (F11 vagy F8), Step Over (F10), Step Out (Shift F11) 

Programunk írása során használhatunk ún. szubrutinokat. Ezek olyan kódok, melyek valamilyen jól 

körülhatárolt feladatot látnak el, és amikor ezt a feladatot el szeretnénk végezni, a szubrutint a nevével 

„meghívjuk”. A futás során, amikor a szubrutin „meghívódik”, tulajdonképpen egy másik memóriacímre (a 

szubrutin memóriacímére) kerül a vezérlés. Amikor befejezte a működését, visszaadja a vezérlést a hívó 

programnak, méghozzá a szubrutin hívása utáni utasításra. 

Amikor programunk nyomkövetése során egy szubrutin meghívásához érkezünk, eldönthetjük, hogy bele 

szeretnénk lépni („Step Into”) a szubrutinba, és annak az utasításait is lépésenként végrehajtani, vagy 

futtassuk le, és ugorjunk túl („Step Over”) a szubrutin híváson, és folytassuk a nyomkövetést a következő 

utasítással. Ha már időközben beleléptünk a szubrutinba, de ki szeretnénk belőle ugrani („Step Out”), azt is 

megtehetjük, ekkor a hívás utáni utasításra áll a „debugger”. 

• Run to Cursor (Ctrl+F10 vagy F7) 

A program futása folytatódik addig a pontig, ahol a kurzorunk éppen áll. Természetesen, ha közben valahol 

elhelyeztünk egy töréspontot, ott a futás megáll. 

Töréspontot a program során állva az F9 billentyűvel, vagy a  ikonra kattintva helyezhetünk el 

forráskódunkban, ekkor a megjelölt sor háttere pirosra változik. Egy létrehozott töréspontot kitörölni ugyanígy 

lehet, vagyis álljunk rá a töréspontra és adjunk egy F9-et. 

Ha az előző ablakokat kipróbáltuk, hozzuk programunkat alapállapotba a „Debug/Restart” (Ctrl+Shift+F5)-el. 

Helyezzünk el egy töréspontot programunk első, nem üres utasításán (lásd ), majd indítsuk el a programot az F5-

el. 

7-44. ábra - 
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Elemezzük ki, hogy mit látunk az egyes ablakokban az egyes programlépések végrehajtása után 

1. nop 

• Forráskód 

A következő végrehajtandó programsorunk a forráskódban kék háttérrel látszik. 

• „Command” ablak 

 

Az utasításszámláló a 00401011 címre mutat (ez a cím mindenkinél, és minden futtatásnál más lehet), ahol 

látjuk a következő végrehajtandó programsort, a mov ecx,0C000h (ahol 0c000h=49152d) utasítást, melynek a 

gépi kódja b900c00000. 

• „Disassembly” nézet 

 

A soron következő végrehajtandó programsorunk rózsaszín háttérrel látszik, mert a töréspont és a következő 

futtatandó sor egybeesik. Ebben a nézetben is láthatjuk az utasítás gépi kódját és a címét. 

• „Registers” 

Ebben a nézetben is látszik, hogy az eip regiszter a 401011 címre mutat 

• „Memory” 
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A memória listázása az utasításszámláló értékétől függően, jelenleg a 00401011 címtől történik, ahol is éppen 

az utasításunkat olvashatjuk ki, azaz a b9 00 c0 00 00-t 

F10-el hajtsuk végre a következő programsort 

2. mov ecx,49152 után 

• „Command” ablak 

 

Az utasításszámláló a 00401016 címre mutat (mivel az előző utasításunk 5 bájtos volt, 

00401011+5=00401016), ahol látjuk a következő végrehajtandó programsort, a mov eax,ecx utasítást, 

melynek a gépi kódja 8bc1 

• „Disassembly” nézet 

 

A soron következő végrehajtandó programsorunk kék háttérrel látszik. Ebben a nézetben is láthatjuk az 

utasítás gépi kódját és a címét. 

• „Registers” 

Ebben a nézetben is látszik, hogy az eip regiszter a 401016 címre mutat, illetve az ecx regiszter tartalma 

c000 lett. A megváltozott tartalmú regisztereket piros színnel emeli ki a „debugger” 

• „Memory” 

 

A memória listázása az utasításszámláló értékétől függően, jelenleg a 00401016 címtől történik, ahol is 

éppen az utasításunkat olvashatjuk ki, azaz a 8b c1-et 

F10-el hajtsuk végre a következő programsort 

3. mov eax,ecx után 

• „Command” ablak 

 

Az utasításszámláló a 00401018 címre mutat (mivel az előző utasításunk 2 bájtos volt, 

00401016+2=00401018), ahol látjuk a következő végrehajtandó programsort, a mov edx,ecx utasítást, 

melynek a gépi kódja 8bd1 

• „Disassembly” nézet 

 

A soron következő végrehajtandó programsorunk kék háttérrel látszik. Ebben a nézetben is láthatjuk a 

következő utasítás gépi kódját és a címét. 

• „Registers” 
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Az eip regiszter tartalma 401018, illetve az eax regiszteré c000 lett. 

• „Memory” 

 

A memória listázása az utasításszámláló értékétől függően, jelenleg a 00401018 címtől történik, ahol is 

éppen az utasításunkat olvashatjuk ki, azaz a 8b d1-et 

F10-el hajtsuk végre a következő programsort 

4. mov edx,ecx után 

• „Command” ablak 

 

Az utasításszámláló a 0040101a címre mutat (mivel az előző utasításunk 2 bájtos volt, 

00401018+2=0040101a), ahol látjuk a következő végrehajtandó programsort, a add eax,edx utasítást, 

melynek a gépi kódja 03c2 

• „Disassembly” nézet 

 

A soron következő végrehajtandó programsorunk kék háttérrel látszik. Ebben a nézetben is láthatjuk a 

következő utasítás gépi kódját és a címét. 

• „Registers” 

Az eip regiszter tartalma 40101a, illetve az edx regiszteré c000 lett. 

• „Memory” 

 

A memória listázása az utasításszámláló értékétől függően, jelenleg a 0040101a címtől történik, ahol is 

éppen a következő utasításunkat olvashatjuk ki, azaz a 03 c2-t. 

F10-el hajtsuk végre a következő programsort 

5. add eax,edx után 

• „Command” ablak 

 

Az utasításszámláló a 0040101c címre mutat (mivel az előző utasításunk 2 bájtos volt, 0040101a+2=0040101c), 

ahol látjuk a következő végrehajtandó programsort, a mov adat, eax utasítást, melynek a gépi kódja 

a300424000. 

Az adat címkéjű duplaszó típusú, inicializálatlan változónk a 00404200 címen kapott helyet, ahol jelenleg az 

értéke 00000000. (Figyeljük meg a gépi kódban az adat címét, azaz a 00 42 40 00-t, melyet bájtonként fordított 

sorrendben kell olvasnunk, hogy a tényleges címet megkapjuk) 

• „Disassembly” nézet 
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A soron következő végrehajtandó programsorunk kék háttérrel látszik. Ebben a nézetben is láthatjuk a 

következő utasítás gépi kódját és a címét. 

• „Registers” 

Az eip regiszter tartalma 40101c, illetve az eax regiszteré 18000 lett. 

• „Memory” 

 

A memória listázása az utasításszámláló értékétől függően, jelenleg a 0040101c címtől történik, ahol is éppen a 

következő utasításunkat olvashatjuk ki, azaz az a3 00 42 40 00-t. 

Írjuk be a memória-nézetbe az adat nevű változónk kezdőcímét. Ezt megtehetjük közvetlenül a cím megadásával 

(00404200), vagy a változó neve elé írt & jellel is (&adat) 

 

Próbáljuk ki ugyanezt a testadat nevű változónkkal is: 

 

Azt is láthatjuk, hogy az inicializált adatterületünk a 00404000 címen kezdődik. 

Írjuk vissza a „$scopeip”-t a memória nézetbe, hogy lássuk a következő utasításunkat. 

• „Watch” 

Kérdezzük le az adat nevű változónk értékét az ablakban, írjuk be a name oszlopba a változó nevét. 

Változónk kezdőcímét is lekérdezhetjük, ha a name oszlopban „&adat”-ot adjuk meg. 

F10-el hajtsuk végre a következő programsort 

6. mov adat, eax után 

• „Command” ablak 

 

Az utasításszámláló a 00401021 címre mutat (mivel az előző utasításunk 2 bájtos volt, 

0040101c+5=00401021), ahol látjuk a következő végrehajtandó programsort, a push offset 

WinDebugTest!??001F (00404013) utasítást, melynek a gépi kódja 6813404000. Ezt a sort hiába 

keresnénk a forráskódunkban, hiszen ott a következő utasításunk a 

 

Mint azt korábban már megtanultuk, a print utasítás egy makró, melyet a fordító behelyettesít a neki 

megfelelő kódrészlettel. Ennek a kódrészletnek az első sorát láthatjuk a Command ablakban. 

• „Disassembly” nézet 

 

A soron következő végrehajtandó programsorunk kék háttérrel látszik. Ez az utasítás a print makró első 

utasítása. Ebben a nézetben is láthatjuk az utasítás gépi kódját és a címét. 
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• „Registers” 

Az eip regiszter tartalma 401021 lett. 

• „Memory” 

 

A memória listázása az utasításszámláló értékétől függően, jelenleg a 00401021 címtől történik, ahol is 

éppen a következő utasításunkat olvashatjuk ki, azaz a 68 13 40 40 00 -t. 

Írjuk be a memória-nézetbe az adat nevű változónk kezdőcímét. Ezt megtehetjük közvetlenül a cím 

megadásával (00404200), vagy a változó neve elé írt & jellel is (&adat). Ez az érték most (bájtonként 

visszafelé olvasva) 00018000h, ami pontosan ennyi, amennyi az eax regiszterben az összeadás után 

keletkezett. 

 

Írjuk vissza a „$scopeip”-t a memória nézetbe, hogy lássuk a következő utasításunkat. 

• „Watch” 

Az adat nevű változónk értéke automatikusan frissül, azaz leolvashatjuk a 0x18000-t. 

Ezen a ponton eldönthetjük, hogy a „Disassembly” ablak lefordított utasításai alapján haladunk lépésenként, 

vagy a forrás listánkban, ekkor a print makrót egy lépésben hajtjuk végre. Ehhez a „Debug/Source mode” opciót 

kell ki, illetve bekapcsolni (A ki/bekapcsolás elérhető az ikonsorból is). 

Mivel a print makró utasításai még meghaladják ismereteinket, ezért most a „Source mode”-ot válasszuk, és 

F10-el hajtsuk végre a „print” utasítást. Ha most rápillantunk az eredmény konzolunkra, láthatjuk a print utasítás 

végrehajtásának eredményét is. 

Ezek után F5-el továbbengedhetjük a program futását, mely ezután úgy fog végrehajtódni, mintha a „debugger” 

nélkül futtatnánk, vagyis a konzol ablakunkat aktívvá téve egy billentyű lenyomására vár, majd befejezi a 

működést. A futtatást újrakezdeni a „Debug/Restart”-al tudjuk. 

4. Visual Studio 2010 fejlesztői környezet 

A következő részben egy másik fejlesztői környezettel fogunk megismerkedni, mely szintén teljes körűen 

támogatja a „macro asssembler” fejlesztést, de integráltan tartalmazza a nyomkövetés lehetőségét, valamint 

számos kiegészítő és kényelmi szolgáltatást nyújt a fejlesztő számára. Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy ez a 

fejlesztői környezet a ma elérhető egyik leghatékonyabb, ezért a továbbiakban minden projektünket ebben 

fogjuk elkészíteni. 

Első lépésként hozzunk létre egy alkönyvtárat a „C:\masm32\examples\ITM_Asm_Sources” alatt 

„VS2010_Asm_Solution” néven. Ebbe az alkönyvtárba fogjuk beletenni az egyes projektjeinket. 

A korszerű szoftvertechnológiát megvalósító fejlesztői eszközök lehetővé teszik, hogy egy-egy szerteágazó, 

több önálló projektből álló alkalmazás kódjait egységesen kezeljük. Egy ilyen, a projektek összes kódját 

egységbe foglaló kódhalmazt „solution”-nek vagy megoldásnak nevezzük. Ez a felfogás lehetővé teszi, hogy az 

ún. megoldásunkban a valódi disztributálható kód mellett helyet kapjanak a tesztelések, az adatbázis kezelés, 

valamint a dokumentációs állományok is. Mivel az assemblyben írt kódunk a fentieknél sokkal szerényebb 

komplexitású, ezért itt a „solution” csak az assembly kurzusban felhasznált összes példa sorrendi projektjeit 

fogja tartalmazni. 

Mivel a „Visual Studio2010 C++ Express” környezet nem támogatja az üres „solution” létrehozását, 

ugyanakkor majd látni fogjuk, nagyon hasznos, ha az összes projektünket egy „solution” alatt láthatjuk, ezért a 

tankönyvhöz tartozó CD-n mindenki kapott egy „VS_Asm_Solution.rar” állományt. (Ez az állomány egyébként 

letölthető innen:). Ezt másoljuk be az előbb létrehozott alkönyvtárunkba, és csomagoljuk is ki. Ennek hatására 

két állomány jön létre a mappában, a „VS_Asm_Solution.sln”, valamint a „VS_Asm_Solution.suo”. Duplán 

kattintsunk a „.sln” kiterjesztésű fájlra, mely eredményeképpen megnyílik a fejlesztői környezetünk (). 
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7-46. ábra - 

 

Első projektünk a „ConsoleTemplate”, melyet azért hozunk létre, hogy egy általános program minden szerkezeti 

elemét megismerjük. A következőkben leírt lépéseket minden új projekt alkalmazásánál meg kell ismételnünk. 

1. Jobb egérgombbal kattintsunk a „Solution explorer”-ben a „VS_Asm_Solution”-ra, a helyi menüben az 

„Add”, majd a „New Project…”-et válasszuk (). 

7-47. ábra - 

 

2. A megjelenő „template”-ek közül egy „Empty Project”-et válasszunk, a „Name” legyen az 

„ASM_000_ConsoleTemplate”, majd kattintsunk az „Ok” gombra, melynek hatására létrejön az üres projekt, 

mely semmilyen fájlt nem tartalmaz. 

3. Kattintsunk az újonnan létrehozott projektre jobb egérgombbal, és a helyi menüben válasszuk ki a „Bulid 

Customization”-t. 

7-48. ábra - 
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4. A megjelenő ablakban a „masm(.targets, .props)” előtti jelölőnégyzetet pipáljuk ki és adjunk egy „OK”-t (). 

Ez egy olyan xml fájl, mely a fordítási menet utasításait tartalmazza, később megismerjük a tartalmát, illetve 

módosításával vezérelni tudjuk a „Macro Assembler”-t. Figyelem! Csak a masm32 szabályos telepítése után 

használhatjuk ezt a target-et. 

5.  

7-49. ábra - 

 

6.  

Ha ebben a fázisban megnézzük a projektünk tulajdonságait (Projektre jobb egérgombbal kattintva és a 

„Properties”-t kiválasztva), akkor még nem látjuk a bal oldali tulajdonság-fában a „Macro Assembler” 

vezérlésének lehetőségét (). 

7-50. ábra - 
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Ezt akkor fogjuk látni, ha már legalább egy forrás fájlt hozzáadtunk a projekthez. Tegyük most ezt meg. 

7. A Projekt nevére kattintsunk jobb egérgombbal, majd az „Add/Nem Item…” () hatására felbukkanó ablakból 

egy „C++ File (.cpp)”-t válasszunk és a „Name” mezőbe írjuk be a projekt nevét megkülönböztető karakterek 

nélkül, vagyis a „ConsoleTemplate.asm”-et (). Fontos az „.asm” kiterjesztés, e nélkül nem tudjuk 

projektünket megfelelően konfigurálni, és később is hiába adjuk hozzá, csak törléssel és újralétrehozással 

javítható. 

7-51. ábra - 
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7-52. ábra - 

 

8. Ismét kérdezzük le a projektünk tulajdonságait (Nevére jobb egérgombbal kattintva, „Properties” menüpontot 

választva). Az előző lekérdezéshez képest megjelenik a „Microsoft Macro Assembler” konfigurálható 

tulajdonság-csoport. 
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9. Állítsuk be „Linker”-en belül a „System” tulajdonságok közül a „SubSystem” értékét „Console 

(/SUBSYSTEM:CONSOLE)”-ra (). Ezzel arra utasítjuk a „Linker”-t, hogy konzolos alkalmazás 

szerkesztését valósítsa meg. 

7-53. ábra - 

 

10. A „Linker” „Advanced” tulajdonságai közül az „Entry Point” értéke legyen a „start” (). Ez lesz 

assembly programunk kezdő címkéje. (Megjegyezzük, hogy C nyelven írt alkalmazások esetén a „main” 

címkét kell megadni, windows-os alkalmazásoknál pedig a „winmain”-t). Fogadjuk el a módosításokat az 

„OK” gombbal. 

7-54. ábra - 
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11. Kattintsunk a projekt nevére jobb egérgombbal, és válasszuk ki a „Set as startup project” opciót. Ezzel 

érhetjük el, hogy futtatás során a kijelölt projektet indítsa el a fejlesztői rendszer. 

Ezzel előkészítettük új projektünket arra, hogy elkezdhessük írni a forráskódot. 

A korábbiakban bevezettük az „include” illetve „library” fájlok fogalmát. Arról azonban még nem beszéltünk, 

hogy ilyen „include” fájlokat magunk is létrehozhatunk, melyekben összegyűjthetjük szubrutinjainkat, 

szimbolikus konstansainkat. Ezeket az „include” fájlokat a „Header” fájlok közé adjuk hozzá 

(„Header/Add/New item…”), legyen a neve „ConsoleTemplate.inc” (). Hozzáadás után a fájl automatikusan 

megnyílik szerkesztésre, később a fájl nevére duplán kattintva szintén megnyithatjuk. 

7-55. ábra - 
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Másoljuk be az „include” fájlunkba a következő kódot: 

 

Létrehoztunk egy szubrutint, amiről az előző fejezetben már szó esett. Lássuk a szubrutin szerkezetét: Szükség 

van egy névre (címkére), amivel később „meghívjuk”, ez esetünkben a „TestProc”, utána kötelezően a „PROC” 

direktíva következik. A szubrutin végét ugyanazzal a címkével, valamint az „ENDP” direktívával jelezzük. A 

szubrutin utolsó utasítása a „ret” utasítás, mely visszaadja a vezérlést az őt meghívó programnak. A kettő között 

található a szubrutin műveletvégző része. 

Lépjünk át a „ConsoleTemplate.asm” szerkesztői felületére, és másoljuk be a következő kódot. (Ez is 

automatikusan megnyílt, amikor létrehoztuk a forrás fájlt) 
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Megjegyezzük, hogy a Visual Studio 2010 C++ Express fejlesztői rendszerben dolgozók forráskódja nem 

„színes”. A tankönyv írói által használt VS2010 Pro/Ultimate kiadásához feltelepíthető egy ún. 

„AsmHighlighter” kiegészítés (add-in), mely nagymértékben segíti a forráskódunk átláthatóságát azzal, hogy a 

forrás különböző nyelvi elemeit más-más színnel mutatja, sajnos az Express kiadások nem támogatják 

semmilyen add-in elem telepítését. Ennek ellenére a tankönyvben „színes” forráskódokat mutatunk, hogy a 

megértést legalább a tankönyv lapjain megkönnyítsük. 

A forráskód elején a hosszú megjegyzésben összefoglalásra kerültek azok a lépések, amit minden konzolos 

alkalmazás fejlesztésénél meg kell tennünk. A saját „include” fájlunk bekerült az „include” directívák közé, 

ezért az abban definiált „TestProc” nevű szubrutint meghívhatjuk, amit az „invoke” utasítással tehetünk meg. A 

„ConsoleTemplate” többi utasítását már ismerjük, ezért most F5-el futtassuk le a programot. Első használatnál a 

fejlesztői rendszer biztonsági kérdést tehet fel, a megjelenő dialógusablakban kattintsuk be a „Do not show this 

dialog again” jelölőnégyzetet, majd kattintsunk a „Yes” gombra (). 

7-56. ábra - 
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Mivel sehova nem helyeztünk el töréspontot, a program lefordul, végig lefut, az eredményt pedig megjeleníti a 

kijelzőn. 

A „Visual Studio” fejlesztői rendszer nyomkövetése nagyon hasonló az előző fejezetben megismert 

„WinDebugger”-éhez. Töréspontot elhelyezni/törölni 

• a programsorra állva és F9 billentyűt nyomva 

• a programsor előtti margóra kattintva 

• a programsoron állva a jobb egérgombbal feljövő helyi menü segítségével 

• A „Debug/Toggle Breakpoint” menüpont segítségével 

Helyezzünk el egy töréspontot a mov ecx,49152 utasításunkon, majd F5-el indítsuk el a nyomkövetést. A futás 

elindul, majd a programsoron megáll. Ekkor a „Debug/Windows” menüből nyissuk meg a következő ablakokat: 

• „Debug/Windows/Watch/Watch1” (Ctrl+Alt+W,1) 

• „Debug/Windows/Memory/Memory1” (Ctrl+Alt+M,1) 

• „Debug/Windows/Memory/Memory2” (Ctrl+Alt+M,2) 

• „Debug/Windows/Registers” (Ctrl+Alt+G) 

• „Debug/Windows/Disassembly” (Ctrl+Alt+D) 

Az ablakok automatikusan a forráskód felett nyílnak meg, külön füleken. A forráskód alatt pedig néhány másik 

ablak látható, szintén fülekbe rendezve. A tankönyvben a nyomkövetések során a „Debug” ablakok szerinti 

elrendezését használjuk, kialakítása a „Visual Studio” fejlesztői környezet technikai alkalmazását igényli, 

melynek bemutatása túlmutat ezen anyag határain. 

7-57. ábra - 
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Váltsunk át a „Disassembly” nézetre és az ablak tetszőleges pontjára jobb egérgombbal kattintva, a helyi 

menüből pipáljuk ki a „Show Code Bytes” és a „Show Line Numbers” jelölőnégyzeteket. A nyomkövetés során 

F10-el lépegethetünk a forráskódunkban, illetve a „Disassembly” nézetben is. Kövessük a futást lépésenként és 

figyeljük meg a regiszter tartalmak alakulását a „print” utasításig. Helyezzünk el egy töréspontot az „invoke 

TestProc” programsorunknál és F5-el utasítsuk a „debugger”-t, hogy a programot hajtsa végre addig a sorig. Az 

eip regiszterünk az invoke utasítás címére mutat. Ez az a bizonyos pillanat, ahol eldönthetjük, hogy a hívott 

szubrutint lépésenként szeretnénk végrehajtani (Step Into, F11) vagy egy lépésben (Step Over, F10). Adjunk egy 

F11-et, aminek hatására ráléptünk a TestProc szubrutinunk első sorára. Figyeljük meg az utasításszámláló 

regiszter tartalmát, mely a szubrutin kezdőcímét kapta értékül. Ha nem szeretnénk a szubrutint a továbbiakban 

lépésenként nyomkövetni, akkor Shift+F11-el (Step Out) visszatérhetünk a hívó programhoz, amit tegyünk is 

meg. A program futását Shift+F5-el megszakíthatjuk és visszatérhetünk a fejlesztői rendszerünkbe. 

A továbbiakban a „Visual Studio” fejlesztői környezetben fogunk dolgozni, hogy kihasználjuk annak minden, a 

fejlesztés könnyítését, a kódunk átláthatóságát, a nyomkövetés hatékonyságát biztosító tulajdonságát. 
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8. fejezet - Memória-címzési módok 

Az assembly utasítások értelmének és használatának bemutatása előtt elengedhetetlen, hogy megismerjük az 

adatok elérésének technikáit. Az adatelérések legalapvetőbb célja az adatmozgatás, amikor a memóriában lévő 

adatot bemozgatjuk a processzorba, illetőleg a processzorból egy adattartalmat felülírunk a memóriában. Ha 

most egy pillanatra megállítanánk a számítógépeket a világon, és megnéznénk, hogy éppen milyen művelete 

végeznek, azt látnánk, hogy 98%-ban biztosan adatmozgatást hajtanak végre, tehát valamit írnak a memóriába 

vagy valamit olvasnak onnan. A maradék 2%-ban történnek kifejezetten aritmetikai műveletek a processzoron 

belül. Vagyis az adatmozgatás, az adatelérés az egyik legalapvetőbb működése a processzornak, ezért először az 

adateléréseket, azaz az adatcímzéseket kell tisztáznunk. 

1. Csatolt címzés 

Kiindulásként hozzunk létre egy új projektet az előző fejezetben leírtaknak megfelelően. A projekt neve legyen 

ASM_001_CsatoltCimzes. A ”CsatoltCimzes.asm” forráskódba másoljuk be a következő sorokat: 

 

Egy gépi kódú utasítás sze 

e 4 részből áll: 

1. Prefixum – az utasítás eredeti értelmét módosítja 

2. Operációs kód 

3. Címzési mód bájt 

4. Operandus(ok) 

A X. fejezetben (hivatkozás!!) részletesen megbeszéltük már az add utasítás gépi kódjának szerkezetét, láttunk 

példákat a címzési mód bájtra, amikor is az összeadás regiszterek között zajlott le. A nyomkövetés során 

elemezni fogjuk a programsorokat, a lefordított tárgykódban részletesen látjuk majd az utasítások szerkezeti 

elemeit. 

Az első kódrészlet, amit be fogunk írni, az a regiszterek tartalmának kinullázása. Ehhez a xor utasítást 

használjuk, mivel bármilyen adatot xor kapcsolatba hozunk saját magával, 0-át fogunk kapni. 

Ezen kívül használjuk a „.Radix 10” direktívát, mellyel azt közöljük a fordítóval, hogy a következőkben minden 

szám, amit leírunk, és nem írunk hozzá számrendszer-módosító jelet, decimális alakban értelmezendő. Ez 

egyébként alapértelmezett beállítás is. 
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Használjuk a „.386” direktívát, amivel azt közöljük a fordítóval, hogy 386-os utasításkészlettel fogunk dolgozni. 

A következőkben adattal töltünk fel 8 bites, 16 bites, illetve 32 bites regisztereket. Mozgassunk az „al”-be 57-et 

(tudjuk, hogy az „al” a 16 bites „ax” regiszter alsó bájtja). A „.Radix 10” direktíva miatt ez pontosan az 5710 

decimális szám. A „bl” regisztert 57h-val töltsük fel, melybe annak ellenére, hogy „.Radix 10” direktíva 

érvényes, a számrendszer-módosító jel miatt hexa 57 kerül. Ilyen számrendszer módosító jel lehet még az o-

oktális-, valamint a b –bináris- jelölés. A „cl”-t tehát 57o=47d-vel, a „dl”-t pedig 01010111b=57h=87d értékkel 

töltsük fel. 

Ugyanígy töltsük fel 2 bájtos adatokkal az ax, bx, cx, dx regisztereket is. 

 

Használjunk egy olyan utasítást, mely csak a 80486 processzor utasításkészletében áll rendelkezésre, ez az 

„xadd”, mely megcseréli az utána következő két operandust, és az összegüket a cél operandusba tölti. Ezt az 

utasítást a fordítási hibaüzenet után ki fogjuk hagyni úgy, hogy elé teszünk egy „;”-t, mintha csak egy 

megjegyzés lenne. (A továbbiakban ékes magyarsággal azt mondjuk, hogy a sort „kikommenteljük”) 

 

Eddig a .386-os direktíva volt érvényes, most váltsunk át .486-ra, vagyis azt közöljük a fordítóval, hogy 

mostantól egy bővebb – az Intel 80486 processzorra jellemző – utasításkészlettel szeretnénk dolgozni. Töltsük 

fel a 32 bites regisztereinket is: 

 

Az „xadd” utasítást megismételtük, hogy lássuk, hogy a „.486” direktíva miatt már nem kapunk hibaüzenetet. 

Helyezzünk el egy töréspontot az első nop utasításon és F5-el indítsuk el a programot. 

Mivel szándékosan elkövettünk egy hibát, ezért a rendszertől az szerinti üzenetet kapjuk 

8-1. ábra - 

 

Kattintsunk a „No”-ra, és nézzük meg a hibaüzenetet (). (A VS2010 C++ Express verzióban az „Error List” 

Window elérése a „View/Other Windows/Error List” menüből lehetséges.) 

8-2. ábra - 
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Vagyis a 46.sorban keletkezett egy hiba, melynek leírása: Az utasítás vagy regiszter nem elérhető az aktuális 

CPU módban. 

Most tegyünk a hibás utasítás elé egy „;”-t, és ismét indítsuk el a futtatást F5-el. A töréspont miatt az első „nop” 

utasításon áll a program. Váltsunk át „Disassembly” nézetbe, a forráskódunkat feketével látjuk, a lefordított 

kódot pedig szürkével. 

 

A lefordított sor első része egy virtuális cím, utána jön a gépi kódú utasítás, a nop esetén ez csak bájt, egyetlen 

op. kódból áll, nevezetesen a 90h. Ez más utasításoknál több bájtból állhat (fog állni), attól függően, hogy hány 

operandusa van az utasításnak, illetve, hogy az operandusokat milyen címzési móddal érjük el. 

A következő sorban a virtuális cím után 2 bájtot látunk, „33 C0”-t, ebből a 33 a „xor” utasítás gépi kódja, a C0 

pedig annak a jelölésére szolgál, hogy mit mivel kell „xor” kapcsolatba hozni, vagyis ez a lefordított sor most 

operációs kódot és címzési mód bájtot tartalmaz. A következő három sorban csak a címzési mód bájt változik 

(„33 DB”, „33 C9”, „33 D2”), mivel a művelet különböző regiszterek között zajlik. 

F10-el hajtsuk végre lépésenként a regiszterek tartalmának nullázását, valamint a regiszterek alsó bájtjának, alsó 

2 bájtjának, illetve mind a 4 bájtjának feltöltését, és az eredményt kövessük a „Registers” nézeten (, ). 

8-3. ábra - 

 

8-4. ábra - 
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Használjuk ezután a „.Radix 16” direktívát, vagyis a számok, ha nem adunk meg számrendszer-módosító jelet, 

mostantól hexa-ban értendők. A direktívák ilyetén váltogatásával azt szeretnénk demonstrálni, hogy egy 

direktíva-beállítás pontosan addig van érvényben, míg egy másik, ugyanarra vonatkozó direktíva felül nem 

definiálja azt. 

A következőben ismét elkövetünk egy hibát, az „al” regiszterbe, amely 1 bájtos, töltsünk bele egy elegendően 

nagy számot, legalábbis próbáljuk meg. 

 

F5-el indítsuk el a fordítást, és láthatjuk, hogy ismét fordítási hibaüzenetet kapunk: „invalid instruction 

operands”, vagyis az utasítás operandusa érvénytelen, és mi értjük is, hogy miért, hiszen szándékosan akartunk 

túl nagy adatot tölteni az „al”-be. Ez egyébként egy tipikus hiba, amit a fejlesztők el szoktak követni: a regiszter 

méretét és a hozzá tartozó operandust illeszteni kell egymáshoz. (Ne felejtsük el „kikommmentelni” a hibás 

sorunkat.) 

A probléma kiküszöböléséhez ismerjünk meg egy új pszeudo operátort, a „ptr”-t. A „ptr” egy típus átdefiniáló 

operátor, használatát a következő utasításon keresztül láthatjuk: 

 

Vagyis először meg kell mondanunk, hogy milyen típusra szeretnénk módosítani („byte”, „dword”,…), utána 

jön a „ptr” operátor majd az, amit módosítani akarunk. Hatására az utána következő hatalmas hexa szám (hexa a 

„.Radix 16” miatt!!) csonkoláson esik át, és csak az utolsó bájtja töltődik be az „al”-be. 

Kövessük végig a „ptr” használatát az adatok és a regiszterek méretének illesztésével a következő néhány 

sorban. Érdemes lépésenként megfigyelni a regiszterek tartalmának alakulását. 

 

Azok az utasítások, melyeket most használtunk, ún. csatolt (vagy „immediate”) címzésű utasítások voltak. Az 

történt ugyanis, hogy a célregiszterhez egy, az operációs kódot követő bájtot helyeztünk el. Az adat, vagyis az 

operandus ugyanott volt, ugyanazon a memóriaterületen, ahol az operációs kód. Következésképpen ezeket az 

adatokat, mivel a virtuális címtartomány szét van választva, nem lehet módosítani, a csatolt adatok konstansként 

viselkednek. Csatolt címzés tehát azt jelenti, hogy az operációs kódot közvetlenül követi a memóriában, a kód 

szegmensben, a csatolt adat. 

Tegyünk egy töréspontot az előző utasításcsoport első „mov” utasítására (mov al, BYTE PTR 12345678) (a 

többit töröljük, ha volt) és indítsuk el a programot (F5). Váltsunk át „Disassembly” nézetre, és tanulmányozzuk 

a lefordított tárgykódot. 
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Amikor az „al” 1 bájtos regiszterbe bemozgattunk egy 4 bájtos számot, melyet típusmódosító operátorral láttunk 

el, a fordító gondoskodott róla, hogy csak a legalsó bájtja töltődjön be az „al”-be, ezt láthatjuk a „B0 78” 

tárgykódból, ahol „B0” a „mov al” utasítás op.kódja, a „78” pedig a csatolt adat alsó bájtja. Még egyszer 

hangsúlyozzuk, hogy a csatolt adat a kódterületen helyezkedik el, ahol nem módosítható, csak különleges 

technikákkal, melyeket később látni fogunk. A következő sorban a „66 BB 78 56”-ot látjuk, itt a „66 BB” a 

„mov bx” lefordítása, a következő 2 bájt pedig a csatolt adat, a „Little Endian” szerinti alsó bájt-felső bájt 

sorrendben, vagyis ez a csatolt adat az 5678h, ami a „WORD PTR 12345678”-ból csonkolással jött létre. 

Végül az utolsó sorban a „B9 78 56 34 12” kódot látjuk, a „B9” op.kódot követi a csatolt adat, az 12345678h. 

Gyakorlati tanács, hogy a „Little Endian” szerint tárolt számot „2 tetrádonként balról jobbra, egyébként jobbról 

balra” olvasva megkapjuk a tényleges értéket. 

A következőben arra mutatunk példát, hogy a típusmódosítás nem történik meg, ha a cél regiszter egyébként 

alkalmas a teljes adat fogadására. 

 

Az „eax” regiszter tartalmát kinulláztuk, majd belemozgattunk egy eredetileg 4 bájtos, 2 bájtosra 

típusmódosított adatot. A típusmódosítás ellenére az „123456AB” belekerült az „eax” regiszterbe. 

Végül még egy érdekesség. A fenti utasításcsoportban „kikommentelt” „mov eax,QWORD PTR 123456AB” 

utasítás a „Visual Studio” fejlesztői környezetben fordítási hibát eredményez, a „MASM32”-ben hibátlanul 

lefordul. 

2. Direkt címzés 

Kiindulásként hozzunk létre egy új projektet az előző fejezetben leírtaknak megfelelően. A projekt neve legyen 

ASM_002_AdatCimzesek_Direkt, a forráskódba másoljuk be a következő sorokat: 

 

Az „include” direktíva után hozzunk létre egy adatszegmenst, melyben adatokat fogunk deklarálni, amik más 

memóriaterületen helyezkednek el, mint a kódok. Az előző projektben azt láttuk, hogy a csatolt adatok a 

kódterületen voltak. A 32 bites processzorok ún. „flat” memóriamodellt alkalmaznak, ez azt jelenti, hogy a 

rendelkezésre álló 4 GB memóriát egy lineáris memóriaterületként látjuk, a szegmensregiszterek a korábbiakhoz 

képest elvesztik jelentőségüket. A 4 GB memóriaterületből 2 GB-ot az operációs rendszer foglal le magának, 2 

GB-ot az alkalmazás rendelkezésére bocsát, ezen a 2 GB-os területen helyezkednek el a kódjaink és az adataink. 
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Ez 2 GB fizikailag nem minden esetben áll rendelkezésre, valójában erre nincs is szükség, mert a futtató 

rendszer virtuálisan kezeli a rendelkezésre bocsátott memóriaterületet. A programfejlesztők számára a virtuális 

címeket mutatja, miközben a fizikai címek és a virtuális címek közötti megfeleltetést saját maga kezeli. Míg mi, 

a programfejlesztők összefüggően látjuk a 2 GB-os címtartományt, addig az fizikailag szétszórva lehet, vagy 

esetleg nincs is betöltve a memóriába, hanem valamilyen lapozófájlban vár a betöltésre mindaddig, amíg a 

program éppen használni nem kezdi az abban szükséges adatokat. 

A virtuális memóriaterületen külön vannak szeparálva a változóink és a kódjaink. A kódterületet a futtató 

környezet nem írhatónak minősíti, csak különleges technikával tudunk beleírni, az adatterület pedig írható és 

olvasható is. Amikor egy változó szimbólumot használunk a „.data” direktíva után, 3 jellemzőjét kell(ett) 

ismernünk: 

• milyen szegmensben van, ennek a „flat” modell miatt már nincs jelentőségei 

• mi az offszettje, vagyis milyen virtuális memóriacímen érjük el 

• mi a típusa, ami azt írja le, hogy milyen méretű helyet foglal le a memóriában. Ez a típus a „label” pszeudo 

operátorral felüldefiniálható, erre később látni fogunk példát. 

Vegyünk egy példát az adattípusra. Azt mondjuk, hogy szeretnénk több bájtot egymás után elhelyezni a 

memóriában, „valtozo1” néven, majd felsorolunk 10 bájtnyi értéket. Ekkor a rendszer helyet foglal ennek a 10 

bájtnak a számára, az első bájtnak lesz egy címe, erre a címre a „valtozo1” szimbólummal tudunk hivatkozni. 

Ha ezt a változó később „word” típusúként szeretnénk használni, akkor a „label” pszeudo operátorral 

felüldefiniálhatjuk az eredeti „byte” típust. 

Hozzunk létre a „.data” direktíva után néhány változót. A változó deklarálásának módja tehát: elöl a változó 

neve, utána a típusa, majd a változó adattartalma. 

 

A DB pszeudo operátor a „define byte”-nak a rövidítése, és teljesen ekvivalens a „byte” pszeudo operátorral. 

Először tehát létrehozunk egy „byte” típusú, „ByteWar_Single” nevű változót az adatterületen. Ennek a 

változónak van egy címe, amely az első példányára mutat, ahol jelen esetben a 01d található. Vagyis 

valahányszor használjuk a „ByteWar_Single” változót, a címe mindig a ennek a 01d tartalmú bájtnak a 

memóriabeli címe lesz. 

A következő változónk egy „StringVar_Single” nevű, „byte” típusú változó, idézőjelek között megadtuk az 

értékét, majd egy termináló nullával lezártuk. A nevek mögötti beszédes „Single” kifejezést annak a jelzésére 

használtuk, hogy ezeknek a változók értékadása a bájtok (szavak,…) egyesével történő felsorolásával történik. 

A „WordVar_Single” változónk WORD típusú, ehelyett írhattunk volna „DW”-t is, mely nem keverendő össze 

a „double word”-el, a rövidítésekben a „D” mindig a „define”-t jelenti. A változó értékadásánál 2 bájtos 

adatokat soroltunk fel hexadecimálisan. 

A „QVar_Single” változónk „QuadWord” típusú, mely 4 szó, azaz 8 bájt nagyságú adatokat jelent, a 

„TVar_Single” pedig „TenByte” azaz egyenként 10 bájt hosszúságú adaotkat. Ezeknél a változóknál minden 

egyes adattartalmat explicit módon, felsorolva meghatároztunk. 

A következő adatcsoportunk ún. buffer típusú változók lesznek, amelyeknél – úgy szoktuk mondani – csak 

„megágyazunk” az adatoknak, lefoglaljuk a helyet, hogy hivatkozni tudjunk rájuk, és majd később, futási időben 

fogunk az adatba írni, illetve onnan olvasni. Valójában ilyenkor tömböknek foglalunk helyet, melyek azonos 

típusú adatelemekből álló adatszerkezetek, az adatelemeket a sokaságon belül elfoglalt helyük alapján 

azonosítjuk. 

 

Használtunk egy ún. „DUP” operátort, amellyel az adatoknak kötegelten tudunk helyet foglalni. 
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A „ByteVar_Buffer” címen lévő változónk bájtokból áll („DB”), megmondtuk, hogy hány darabból (6), majd a 

DUP operátort használtuk, mely után zárójelek között megadtunk egy inicializálási értéket (az inicializációs tag 

elhagyható), esetünkben a 0-t. Végül az utolsó bájtunk egy „00” értékű bájt, vagyis a kétféle deklaráció 

kombinálható, a kötegelten inicializált változómegadást egy explicit értékadás követheti. (Itt további 

felsorolások is lehetségesek.) 

Fontos megérteni, hogy a „DUP” után zárójelben felsorolt inincializációs minta egészére vonatkozik az előtte 

lévő szám. Ha például az előző 0 helyett „bubu”-t írtunk volna, akkor a helyfoglalás 6∙4=24 bájtra történt volna 

meg, és a „bubu” szócska hatszor egymás után beírásra kerül a memóriába a ByteVar_Buffer címtől kezdődően. 

 

Ezt bájtos vízjelnek is neveztük régebben, arra használtuk, hogy a memória „dump”-okon nyomon követhessük 

az adatterületeket. 

Hozzuk létre az alábbi változókat is: 

 

A StringVar_Buffer változónkat a „_Vizjel_” szöveggel inicializáltuk, összesen 256 bájtos a változónk, de az 

inicializációs szöveg hossza 8, ezért 256/8 darabot foglaltunk belőle. Ezen a példán láthatjuk, hogy a hossz 

megadásánál aritmetikai kifejezést is használhatunk. 

A QVar_Buffer és TVar_Buffer változóink esetén a „DUP” után kérdőjelet tettünk, vagyis ezek a változók 

inicializálatlanok lesznek, miközben a hely lefoglalódik számukra a memóriában. 

Következő változónk neve „ByteVar_Pnt” lesz, „DD” típusú (=”define double”), azaz 4 bájtos, így ebben a 

méretű változóban éppen el tudunk tárolni egy virtuális offszet címet, majd a ByteVar_Single változónk címét 

tesszük bele. 

 

Többdimenziós tömbnek is foglalhatunk helyet a következőképpen: 

 

Az „array2” nevű inicializálatlan változónk „word” típusú elemekből áll, 5 sorban, és 3 oszlopban, azaz 15 

darabból. 

Most definiáljunk néhány változót a konstans területen, mely csak olvasható adatterület. 

 

Az „array2” konstansunk inicializálatlan, ugyanakkor nem írható, tehát gyakorlatilag soha nem kaphat értéket, 

ezért ez a megadás értelmetlen. 

A „myArray” bájtokból álló tömb elemeit felsorolással adtuk meg, egy sorban öt elemet, összesen két sort. 

Tulajdonképpen ezt a tömböt is kezelhetjük kétdimenziósként, ha a bejárást két index segítségével valósítjuk 

meg (sorindex és oszlopindex). 

A tömbök bejárásához alapvetően 3 operátor használatára van szükségünk. A „TYPE” operátor azt mondja meg, 

hogy a tömb egy adateleme mekkora helyet foglal, a „LENGTHOF” azt, hogy az adott típusú elemből hány 

darab van a tömbben, a „SIZEOF” pedig a tömb bájtokban elfoglalt méretét mutatja. Az előző változóink 

esetében az operátorok értékét a mutatja. 
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TYPE LENGTHOF SIZEOF=TYPE∙LEN

GTHOF 

byte1 1, mert „byte” típusú 

elemekből áll 
3, mert 3 elemű a tömb 3∙1=3 

array1 2, mert „word” típusú 

elemekből áll 
30+2=32 elemű a tömb 2∙32=64 

array2 2, mert „word” típusú 

elemekből áll 
5∙3=15 elemű a tömb 2∙15=30 

array3 4, mert „dword” típusú 

elemekből áll 
4 elemű a tömb 4∙4=16 

digitStr 1, mert „byte” típusú 

elemekből áll 
8+1=9 elemű a tömb 1∙9=9 

myArra

y 
1, mert „byte” típusú 

elemekből áll 
10 elemű a tömb 1∙10=10 

 

Mielőtt a direkt címzést bemutatnánk, ismerjük meg részletesebben a „printf” makró használatát. A „printf” a C 

nyelvben adatok formázott kiírására használatos „printf” függvény assembly megfelelője, nem teljes körűen 

implementált. ASCII és UNICODE karakterkezelést is megvalósít. Az eredeti ASCII változatot Michael 

Webster fejlesztette, az __UNICODE__ direktíva esetén a C „wprintf” függvényét hívja. 

Használata: printf("%d \t %d \t %Xh \n", 123, 456, 1024) , ahol a \t egy tabulátor, a \n pedig sortörést valósít 

meg. Az eredeti C formázó paraméterek a ban láthatóak. 
 

d or i Előjeles decimális egész szám 392 

u Előjel nélküli decimális egész 7235 

o Előjel nélküli oktális szám 610 

x Előjel nélküli hexadecimális egész 7fa 

X Előjel nélküli hexadecimális egész 7FA 
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(nagybetűkkel) 

f Decimális lebegőpontos, kisbetűs 392.65 

F Decimális lebegőpontos, nagybetűs 392.65 

e Exponenciális alak (mantissza/exponens), 

kisbetűs 
3.9265e+2 

E Exponenciális alak (mantissza/exponens), 

nagybetűs 
3.9265E+2 

g A %e és a %f közül a rövidebb 392.65 

G A %E és a %E közül a rövidebb 392.65 

a Hexadecimális lebegőpontos alak, kisbetűs -0xc.90fep-2 

A Hexadecimális lebegőpontos alak, nagybetűs -0XC.90FEP-2 

c Karakter a 

s Sztring vagy karakterek sample 

p Pointer cím b8000000 

n Semmit se ír ki 
  

A következő néhány programsorban a makró használatára látunk példákat. A lebegőpontos számok kiíratásához 

szükség van egy új változótípus bevezetésére, ez a REAL8, ami egy 8 bájtos lebegőpontos szám. Kétféleképpen 

is deklarálhatunk ilyen típusú számot, az egyik a FLOAT8 makró használata, melynek át kell adnunk a 

változónk nevét és az értékét. A másik lehetőség, hogy a kód írása közben átváltunk az adatszegmense a „.data” 

direktívával, deklaráljuk a változót, majd visszatérünk a kódszegmensbe a „.code”-al. Ha megnézzük a FLOAT8 

makrót, tulajdonképpen az is ugyanezt végzi el helyettünk. Nézzük, meg a „printf” néhány alkalmazását a 

következő sorokban. 
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A következő utasításokkal a direkt címzésű adatelérést fogjuk tanulmányozni. A direkt adatcímzés hasonlít a 

csatolt adatú adatcímzéshez abban, hogy az operandus szintén a kód szegmensben van, de az operandus 

értelmezése más. Az operandus most nem maga az adat, hanem annak direkt címe. Az operandus tehát egy 

(kezdetben), alapvetően a DS-hez képest számított offszet, amely egy előre definiált változóra mutat. Ennek 

távolsága alapján a fordító képezi a címet. A flat modell használatával a teljes 4 GB-ból 2 GB memóriát 

elérhetünk az OFFSET operátorral, ami sokkal egyszerűbbé teszi az assembly programozást, mint korábban, 

amikor 64 KB-os szegmentált területek között kellett lapozgatni. 

Írjuk be a következő néhány utasítást, helyezzünk el egy töréspontot a benne lévő „nop” utasításra, majd F5-el 

indítsuk el a programot. 

 

Vizsgáljuk meg a három „mov” utasítást a „Disassembly” nézetben. 

 

A „8A 1D” az operációs kód és a címzési bájt, ezt követi az operandus, mely a direkt címzésnél a 

ByteVar_Singe változó offszetje. Esetünkben ez az offszet 00134000h cím, melyet kiolvashatunk a tárgykódból 

is: „00 40 13 00” az előzőekben tárgyalt „Little Endian” szerint a 00134000h címet jelöli. 

Ha a „Watch” ablakba beírjuk a „ByteVar_Single” változónkat, akkor az első bájtját, azaz a „01”-et látjuk. Ha 

eléteszünk egy „&” jelet, akkor „ByteVar_Single” változó címét fogja mutatni az ablak (). 

8-5. ábra - 
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Vonszoljuk a „Watch” ablakból a „&ByteVar_Single” sort az egyik „Memory” ablak fölé, és engedjük el. 

Ennek hatására a „ByteVar_Single” változó címe beíródik az „Address” mezőbe és a memória kilistázódik ettől 

a címtől, ahol láthatjuk a „ByteVar_Single” változóba beírt értékeket (01,02,03,04,05,06) (). 

8-6. ábra - 

 

A flat modell miatt a címezhető lineáris terület a 64 TByte-ot (fizikai címtartomány) 16383 db 4GB-os logikai 

címtartományra osztja. 

1 GB = 1 073 741 824 byte 

4 GB = 4 294 967 296 byte = 1 0000 0000H 

Vagyis a programozó számára ez áll rendelkezésre, ha nem a szegmentált modellt használja. 

Az operációs kódról és a címzési bájtról a …. fejezetben beszéltünk részletesen (hivatkozás!!!). 

 

Az utasítás hatására a „cx” regiszterbe a „WordVar_Single” változó 1. bájtja, azaz 0101h kerül. A tárgykódban 

a 66 az operációs kód, 8B 0D a címzési bájt, majd 4 bájt a cím: „22 40 13 00”, ami a 00134022h virtuális 

címnek felel meg. 

 

Ebben az esetben az „OFFSET ByteVar_Single” egy csatolt címzésű adat lesz, B8 az operációs kód, majd utána 

következik a 00134000h csatolt adat. 

3. Direkt-indexelt címzés 

Kiindulásként hozzunk létre egy új projektet az előző fejezetben leírtaknak megfelelően. A projekt neve legyen 

ASM_003_AdatCimzesek_Direktindexelt. Az ” AdatCimzesek_Direktindexelt.asm” forráskódban induljunk ki 

az előző projektben deklarált változóinkból: 
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Ezután bevezetünk egy új, összetett adattípust, a struktúrát. A struktúrának adnunk kell egy nevet, majd 

következik a „STRUC” operátor. A vége kötelezően az előbbi név és az „ENDS” operátor. A kettő között 

soroljuk fel a struktúra tagjait ugyanúgy, ahogyan egy hagyományos változót definiáltunk (név, típus, érték(ek)). 

Ezzel tulajdonképpen egy tervrajzot készítünk, mely semmiféle memória-helyfoglalással nem jár. A struktúra 

tagjai lehetnek inicializálatlanok, de adhatunk nekik már a definiáláskor egy alapértelmezett („default”) értéket. 

Ezt az értéket megkapja a struktúra tag, ha létrehozunk egy változót, melynek típusa éppen az előbb definiált 

struktúra lesz, és nem írjuk felül egy másik értékkel. (Ezt később úgy fogjuk mondani, hogy egy példányát 

létrehozzuk a struktúrának.) 

 

Ahhoz, hogy egy struktúrát használhassunk, létre kell hoznunk belőle tehát egy példányt, amely már helyet 

foglal a memóriában. Ehhez adunk egy változónevet, és oda, ahová korábban a típust írtuk, most a struktúránk 

szimbolikus nevét tesszük. A struktúra tagjainak alapértelmezett értékét a változó létrehozásakor felülírhatjuk, 

de változatlanul is hagyhatjuk, ezt a típus után, „<>”-ök között, „,”-kel elválasztva, felsorolással tudjuk 

megtenni. Ahol nem adunk értéket, ott csak „,”-t írunk, ekkor a struktúra definíciója során megadott 

alapértelmezett értéket kapja a tag. Az alábbi példában az „ElsoDBMezo” alapértelmezett 12 értékét felülírtuk 

7-el, a „NegyedikDBMezo” alapértelmezett 12 értékét pedig 5-el. 

 

A fenti példában csak a struktúra első és negyedik tagja inicializálható a változó létrehozásakor. 

A struktúra tagjaira a változó nevével, egy „.”-al, és a tag nevével hivatkozhatunk: „STVar.ElsoDBMezo” 

A későbbiekben szükségünk lesz rá, ezért definiáljunk még egy struktúrát, egy téglalapot („rectangle”), melyet a 

4 sarkával jellemzünk. Majd legyen egy változónk is, melynek az összes sarkát 0-ra állítjuk (Ebben a 

struktúrában minden tagot inicializálhatunk). 
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A struktúrák tagjai is lehetnek struktúrák, ahogy a következő példában látszik: 

 

A „BBCmp” változó létrehozásakor a „BBComplex” struktúra struktúra-típusú adattagjait a külső „<>”-k között 

belső „<>”-el inicializáljuk. 

Definiáljunk néhány konstanst is a konstans (csak olvasható!) adatterületen, melyeknek kiírjuk a konzolra az 

előző projektben ismertetett operátorait és egyéb jellemzőit. A példán azt is megmutatjuk, hogyan tudunk 

összeállítani a „printf” makróval egy több sorból álló formázott kiíratást. 
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Az utolsó sorban egy „ClearScreen” szubrutint hívtunk meg, mely a masm32.inc-ben van definiálva, és a 

képernyő tartalmát letörli. 

Címelemnek azokat az önálló jelentéssel bíró címösszetevőket nevezzük, melyeknek valamilyen összefüggése 

meghatározza a címet. A direkt indexelt adatcímzésben összesen három címelem van: 

• a deafult(ds) segmens, amit felül lehet írni a prefixszel felül lehet írni 

• egy offszet vagy direkt tag, 

• és egy index. 

A címzési sor a következő szerkezetű: 

mov ax, 0BFCE[DI] 

A default szegmenset felülírhatjuk a következőképpen: 

mov ax, cs:0BFCE[DI] 

A virtuális cím a három címelem esetlegesen keletkező és eldobott túlcsordulás után adódó összege. (Pl. ha a 

direkt cím FFFFFFFFh, az index pedig 1, akkor a keletkezett cím a túlcsordulás miatt 00000000h lesz.) Két 

alapvető címzési technika során hasznos ez a címzés. Az egyik az ún. adatstruktúra címzés, a másik az ún. 

buffer-címzés. Amikor adatstruktúra címzésre használjuk, akkor az „si”-t vagy a „di”-t a struktúra kezdőcímére 

állítjuk be, és az adattagokra való hivatkozás lesz a direkt tag. A másik címzési technika az ún. buffer-címzés, 

amikor a buffer kezdőcíme a direkt tag, és „si” vagy „di” az index. A bufferek kezelése általában inkrementális, 

amire jó az „si” vagy a „di”. 

Az utasítások operandusai tehát vagy csatolt adatok, vagy regiszterek, vagy valamilyen címszámítás 

eredményeképpen létrejött címek. Az indirekcióval, amit szögletes zárójellel jelölünk („[,]”) azt jelezzük a 

fordító számára, hogy az utasítás operandusa egy cím, vagy egy címelem, melyet a címszámításhoz használni 

kell. Ekkor az utasítás a címszámítás után az adott címen lévő adatot használja fel az utasításban. Végezzünk 

néhány laborgyakorlatot az indirekció megértésére: 
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Ezután nézzünk példát egy sima buffer-címzésre: 

 

A „Disassembly” ablakban a lefordított tárgykód a következő: 

 

66 az op.kód, a 2 címzési bájt a 8B 86, amely azt mondja meg, hogy az „ax”-be kell mozgatnunk, és a 

címképzéshez az „esi” tartalmát használja fel, a direkt cím pedig a 58 41 D4 00, vagyis a 00D44158h virtuális 

cím, mely a „WordVar_Buffer” változónk kezdőcíme. (Ezt ellenőrizhetjük a „Watch” nézetben, ha beírjuk a 

„&WordVar_Buffer”-t). 

Ha használtunk volna szegmens prefixumot, a tárgykódban az utasítás hosszát 1 bájttal nagyobbnak láttuk 

volna: 

 

Ez esetben a tárgykód 8 bájtos, 2E, mint a „CS” szegmensre való hivatkozás bekerült az utasításba. 

Az utasítás végrehajtásának hatására az „ax”-be a „WordVar_Buffer” első két bájtja, a 0101d=0065h kerül, mert 

az „esi” tartalma 0 volt. 

Nézzünk példát adastruktúra címzésre is. 

 

A „lea” utasítás a „load effective address”-nek a rövidítése. A flat memóriamodellben ez az utasítás teljesen 

egyenértékő a „mov esi, offset STVar” utasítással, vagyis az esi regiszterbe az „STVar” változó virtuális címe 

kerül. 

A „mov al, STVar.NegyedikDBMezo” tárgykódjának elemzéséből láthatjuk, a „NegyedikDBMező” az „STVar” 

címhez képest 10h=16d bájt eltolással adódik, ami struktúra szerkezetéből következik, a NegyedikDBMezo az 

első három után következik ElsoDBMezo 1 bájt + MasodikDBMezo 5 bájt + HarmadikDWMezo 5*2=10 bájt = 

16 bájt. 

 

Az „al”-be tehát bemozgattuk az „STVar” változónk „NegyedikDBMezo” adattagjának értékét. 
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A második, „kikommentelt” utasítás ugyanazt jelenti, mégis fordítási hibát okoz, „undefined symbol: 

NegyedikDBMezo”, vagyis a fordító számára az „NegyedikDBMezo” szimbólum definiálatlan. 

Ahhoz, hogy ezt a hibát feloldhassuk, be kell vezetnünk egy „ASSUME” direktívát („assumption”=feltöltés), 

mely tulajdonképpen összekapcsolja az „esi”-t egy adatstruktúrával, azt a szándékot fejezi ki, hogy az esi 

visszavonásig egy „BBRECT” struktúrához legyen rendelve. Felhívjuk az olvasó figyelmét, hogy ez a direktíva 

nem állít be semmit, csak a fordító informálására szolgál. A „PTR” operátor ebben az esetben a „BBRECT” 

típusra mutató pointert jelenti. 

 

A tényleges címbeállítás csak a „lea” utasítás hatására történik meg. Ezek után már hivatkozhatunk az „esi” 

tartalmára, mint a struktúránk kezdőcímére, ahonnan látjuk a struktúra adattagjait. 

 

A top betöltése mutatja direkt indexelt a címzést, ahol 8B az op.kód, 4E a címzési bájt és 4 az (+-) index, amivel 

az esi-hez képest címezni kell. Azt, hogy az esi-ben lévő címet kell használni a címképzéshez, a címzési bájt 

mondja meg. 

Amikor már nem akarjuk az „esi”-t az adatstruktúránkkal összekapcsolni, erről is tájékoztatnunk kell a fordítót 

az „ASSUME esi:nothing” utasítással. 

Egy másik technika ugyanerre, amikor a struktúra adattípusra módosítunk a „PTR” operátorral minden esetben, 

erre később a „cast”-olás szót fogjuk alkalmazni. Ezzel azt mondjuk meg a fordítónak, hogy tekintse a „PTR” 

utáni tagot úgy, mint egy BBRECT típusra mutató címet. 

 

 

A „mov (BBRECT PTR [edi]).bottom, 60” sort elemezve látszik, hogy az op.kód C7, a címzési bájt 47, a 0C 

pedig az index/offszet az „edi” hez képest, a csatolt adat 60d =0000003Ch, amely dupla szó hosszúságú a 

„bottom” struktúra tag típusa miatt. 

Az első utasításban megtehettük volna, hogy a „RectVar” virtuális címe helyett az „STVar” offszettjét töltjük be 

az „edi”-be. A fordító nem jelzett volna hibát, az „STVar” címen kezdődő memóriatartalmat úgy tekintette 

volna, mintha „BBRect” struktúrájú lenne. Ez gyakori programozói hiba, amire csak részletes „debuggolás” 

után rájönni. 

Egy harmadik struktúra-címzési lehetőség, amikor közvetelenűl konstanként, a struktúra szerkezetét mintegy 

"bedrótozva" címezzük meg a tartalmat. 

 

A struktúra első tagját nem direkt-indexelt módon érjük el, hiszen nincs direkt tag, hanem a következőkben 

tárgyalt implicit címzéssel, amikor csak index regiszter szerepel a címképzésben. 
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Az utasítás op.kódja c7, a címzési bájt 07, a csatolt adat 0000000Ah=10d 

A „right” adattagot a „left” méretével való eltolással címezzük meg: 

 

Az utasítás op.kódja c7, a címzési bájt 47, az eltolás 04 (a „left” adattag duplaszó, azaz 4 bájtos adat), a csatolt 

adat 00000010h=16d. 

4. Implicit vagy indexelt címzési mód 

Az új projektünk neve legyen „ASM_004_AdatCímzesek_Implicit”. Használni fogunk egy buffer változót, a 

korábban definiált struktúránkat, egy változót, mely „BBRECT” típusú és csupa 0-val inicializáltuk, valamint 

egy tómbót, mely 10 darab, 0-val inicializált struktúrából áll. 

 

Az implicit vagy indexelt címzési mód a direkt indexelt címzési mód elfajult esetének tekinthető. Egy direkt 

indexelt címzési mód akkor implicit vagy szimlán indexelt címzési mód, ha nincs direkt címelem. A teljes 

címképzés egy szegmens regiszter és az „esi” vagy „edi” használatával valósul meg. A következő utasításokban 

megvizsgálhatjuk ezt a címzési módot: 

 

A két „mov” utasítás közé bekerült egy „printf” makró. Amikor külső forrásból származó makrót vagy 

függvényt használunk, nem lehetünk biztosak benne, hogy a fejlesztője megfelelően gondoskodott-e arról, hogy 

a kódja elején az általa használt regiszterek tartalmát lementse, majd a végén visszatöltse. 

Ezért a teljesen biztonságos működés, ha erről mi saját magunk gondoskodunk. Ezt a „push” és „pop” 

utasításokkal megtehetjük a kódban. A „printf” makró persze szabályosan működik, esetünkben erre nincs 

szükség, ezért „kommenteltük ki” a forrásban. 
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Az utasítás kódja most csak egy op. kódot tartalmaz: 66, valamint két címzési bájtot, a 8B 06-ot, direkt címelem 

nincsen. 

A következő példában a „RectVarArray” nevű, 10 db „BBRECT” struktúrából álló tömb harmadik struktúra-

elemének top adattagjába szeretnénk beírni egy számot. 

 

 

A címzés csatolt adatú (immediate), mert a RectArrayVar helye már a fordítás első menetében ismert, az „edi”-

be bemozgatunk 00C9405Eh-t 

 

Az „edi”-be a második struktúra kezdőcíme kerül, ezt a címet egy összetett kifejezéssel adtuk meg, ahol 

használtuk a „sizeof” operátort. 

 

A címzés csatolt adatú (immediate), mert a RectArrayVar helye már a fordítás első menetében ismert, az „edi”-

be bemozgatunk 00C9404Eh-t 

A struktúrán belül a „top” adattag a „left” adattag után következik, ami 4 bájtos adat, ezért az „edi” címtartalmát 

még négy bájttal kell eltolni: 

 

Itt látható az implicit címzés, az operációs kód a C7, a címzési bájt 47, az eltolás 04, a csatolt adat 

0000004Dh=77d. 

Mivel a harmadik elembe szeretnénk írni, ezért az „edi”-ben lévő címet még el kell tolnunk egy „BBRECT”-nyi 

mérettel, majd a „top” adattag miatt még 4 bájttal, ez összesen 16+4=20d=14h. 

 

Implicit címzés valósul meg, az operációs kód a C7, a címzési bájt 47, az eltolás 14 (ezt számoltuk ki az előbb), 

a csatolt adat 0000004Dh=77d. 

Végül az utolsó „inkey” utasítás után hívjuk meg a „ClearScreen” függvényt. 

 

Az invoke utasítás op.kódja E8, utána pedig relatív ugró távolságot látunk, mely a ClearScreen függvény 

kezdőcímére mutat. (00C91308h-(00C910D2h+5h(utasítás mérete))=0231h) 

A „Disassembly” nézetben a cím mezőbe írjuk be a függvény kezdőcímét, ekkor a lefordított tárgykódban a 

„ClearScreen” függvény utasításait láthatjuk, vagyis egy olyan függvény működését is visszafejthetjük, mely 

forrásszinten nem áll rendelkezésünkre. Később nagyon hasznos lesz, hogy a „ClearScreen” után látunk egy @ 

jelet, valamint egy számot, jelen esetben 0-t. Ez a szám azt fogja megmutatni számunkra, hogy a hívott 

függvény hány paramétert vár a hívás során. Ha tovább görgetjük a „Disassembly” ablakot, az általunk használt 

összes függvény tárgykódját megtalálhatjuk, ez azt jelenti, hogy a futattható állományban a „Linker” egy 

kódterületre összeszerkeszti az összes, a program által használt tárgykódot. 
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5. Bázisrelatív címzési mód 

Az új projektünk neve legyen „ASM_005_AdatCímzesek_BazisRelativ”. Használni fogunk egy buffer változót, 

valamint egy tömböt, mely 25∙2 darab, 0-val inicializált „word” adatból áll. 

 

A bázsiregiszteres vagy bázisrelatív címzési mód tulajdonképpen nagyon hasonlít az implicit címzéshez, de a 

címképzésben résztvevő regiszter nem az „esi” vagy „edi”, hanem az „ebp” vagy az „ebx” (innen a név: 

bázisregiszteres). A címképzés úgy történik, hogy „ebx” tartalma, mint egy 32 bites címelem adódik hozzá a 

többi címképzésben részvevő címelemhez. Ezt azért mondjuk ilyen sejtelmesen, mert ez a címképzés 

kombinálható a direkt és az indexelt címzéssel is. Ennek köszönhetően lehet akár nagyon egyszerű és nagyon 

összetett is. 

Nézzünk először példát egy egyszerű bázisregiszteres címzésre. A „WordVar_Buffer” változónk kezdőcímét 

bemozgatjuk az „ebx”-be, majd kiolvassuk az ezen a kezdőcímen lévő adatot, illetve írunk bele. 

 

Elemezzük a lefordított tárgykódot: 

 

Az op.kód 66, a címzési bájt(ok) pedig: 8B 03. 

Az „ebx”-be nem csak a „WordVar_Buffer” nevű változónk kezdőcímét mozgathatjuk bele, hanem például 

közvetlenül a bufferünk harmadik tagjáét is. Ebben az esetben is egyszerű bázisregiszteres címzése valósul meg: 

 

A következő példában a bázisregisztert arra használjuk, hogy a kezdőcímhez képest eltolást valósítsunk meg. A 

tömbünk hatodik (0-tól kezdve!) elemét szeretnénk elérni, ezért az „ebx”-et a tömböt alkotó „word” típusú elem 

méretének 6-szorosával töltjük fel. A címszámításban most két címelem vesz részt: a „WordVar_Buffer”, 

valamint az „ebx”, vagyis most egy direkt bázisregiszteres címzés valósul meg. 
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Az op.kódunk most 66, a címzési bájt 8B 83, ezt követi a direkt címelem, ami a „WordVar_Buffer” változónk 

kezdőcíme, a 003B4000h. 

A „DW2DimArray” változónkat kétdimenziós tömbként akarjuk kezelni (25 sor, minden sorban 2 oszlop). Az 

„ebx”-be a változó kezdőcíme kerül, az „esi” indexregiszterbe pedig egy aritmetikai művelettel határozzuk meg 

az eltolást. Egy tömbelem méretét (type word) megszorozzuk az egy sorban lévő elemek számával (2), majd 3-

al, vagyis a harmadik sor nulladik oszlopát akarjuk elérni (a számozás 0-val kezdődik!). A „type WORD” 

helyett írhatunk „type DW2DimArray”-t, ami egyrészt olvashatóbbá teszi a kódunkat, másrészt elkerülünk vele 

egy hibalehetőséget, harmadrészt a későbbi, esetleges módosítást is könnyebbé teszi számunkra. 

 

Az op.kód B8, a címzési bájt 04 1E, ahogy a tárgykódból kiolvashatjuk, a címzésben csak az „ebx” és az „esi” 

vesz részt, ezért ez bázisregiszteres indexelt címzés. 

Figyeljük meg, mi történik, ha futtatjuk a fenti kódot, helyezzünk el egy töréspontot a „mov eax,0FFFFFFFFH” 

utasításra. A „DW2DimArray” változónk „word” típusú adatokból áll, mi azonban egy 4 bájtos regisztert 

töltünk fel adattal. 

A tárgykódból láthatjuk, hogy fordító automatikusan típus-módosítást hajt végre. 

A „Memory” ablakunkba írjuk be a „DW2DimArray” kezdőcímét, ezt pl. az ebx regiszterünk tartalmazza, vagy 

a „Watch” ablakban megkérdezhetjük a „&DW2DimArray”-vel. (Át is húzhatjuk a kezdőcímet a „Watch” 

ablakból). A „Memory dump” ablakunkat alakítsuk egy kicsit át, hogy szavakat lássunk egyben, úgy hogy jobb 

egérgombbal a „2-byte Integer” nézetet választjuk. Ekkor a hetedik „0000” csoport éppen az az adat lesz, amit 

be szeretnénk tölteni az „eax”-be. Írjuk be a 7. és a 8. szóba az 0x12345678 adatot (lásd ). 

8-7. ábra - 
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Hajtsuk végre a következő két programlépést. Először az „eax” regiszterbe 0xFFFFFFFF kerül, majd 

0x56781234 (). 

8-8. ábra - 

 

Azt látjuk tehát, hogy az „eax” regiszterbe duplaszavas olvasás történt annak ellenére, hogy változónk „word” 

típusú. Ha ezt nem vesszük észre, és az „eax” tartalmával úgy dolgozunk, mintha tömbünk egy eleme lenne, 

hibás eredményt fogunk kapni. 

Megtehetnénk, hogy eleve közöljük a fordítóval, hogy az „ebx” „word” típusú adatra mutat, az előző fejezetben 

megismert „assume” direktívával. Ez azonban „instruction operands must be the same size” fordítási hibát 

eredményez. 

Az adat olvasását elvégezhetjük úgy, hogy az „ax” regisztert töltjük fel vele, ekkor valóban egy szónyi adatot 

olvasunk a memóriából. Ugyanakkor az „eax” regiszter felső bájtja érintetlenül marad, ahogy ezt a következő 

példán megvizsgálhatjuk (). 
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8-9. ábra - 

 

Ebben az esetben is igaz, hogy az „eax” nem az általunk olvasott adatot tartalmazza, ami hibás futást 

eredményezhet. Akkor jártunk volna el korrekt módon, ha az „eax” regisztert a használat előtt kinulláztuk volna. 

A címelemekben különböző aritmetikai kifejezések is megadhatóak, használhatjuk az eddig megismert 

operátorainkat is. 

 

Végül nézzünk példát a lehető legösszetettebb címzési módra, a bázisregiszteres direkt indexelt címzésre. A 

„DW2DimArray” tömbünk hatodik sorából szeretnénk az első elemet kiolvasni. A bázisregiszterrel a sorokon 

lépkedünk, az indexregiszterrel pedig a soron belül mozgunk. 

 

Elemezzük az utasítás tárgykódját: 

 

66 az op.kód, a címzési bájt 3 bájtból áll: 8B 84 1E, ezt követi a direkt cím, a 0x000A4000, a „DW2DimArray” 

kezdőcíme. 

A címzési módokat összefoglalva, tulajdonképpen öt szót kell megjegyeznünk: közvetlen, direkt, bázisrelatív, 

indexelt, implicit. 

1. Ha közvetlen vagy csatolt (immendiate) a címzés, akkor adat van a kód után a memóriában. 

2. Ha direkt a címzés, akkor a cím a kód után van a memóriában. 

3. Ha bázisrelatív a címzés, akkor, mint címelem, az „ebp” vagy az „ebx” részt vesz a címképzésben. 

4. Ha indexelt a címzés, akkor, mint címelem, az „esi” vagy az „edi” részt vesz a címképzésben. 
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5. Ha implicit a címzés, akkor nincs direkt címtag. 

Végül lássunk néhány példát a ban: 
 

Bázisregiszteres indexelt mov eax,[EBX][ESI] 

Bázisregiszteres mov eax,[EBX] 

Bázisregiszteres direkt mov 

eax,AdatBuffer[EBX] 

Bázisregiszteres direkt 

indexelt 
mov 

eax,AdatBuffer[EBX][ED

I] 

Közvetlen vagy csatolt mov eax,057H 

6. Program címzések – IP Relatív címzés 

Ezt a címzést az ASM_006_PrgCimzesek_IPRelativ projektben mutatjuk be. Induljunk ki egy üres „template”-

ből, és legelőször ismerkedjünk meg a „typedef” operátorral. 

Amikor egy változónak megmondjuk a típusát, nem csak beépített típusokat adhatunk meg, lehetőségünk van 

arra is, hogy általunk definiált típusokat használjunk. Ezek lehetnek egyszerű, illetve összetett adatípusok is. A 

típus nevét („CHAR”) a „typedef” operátor követi, majd a tényleges eredeti adattípus („BYTE”): „CHAR 

TYPEDEF BYTE”. Ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve bárhol, ahol „byte” típusú adatot akarunk deklarálni, 

használhatjuk a „char” típust is. Ezzel egyrészt kódunkat jobban olvashatóvá, programozói szándékunkat jobban 

kifejezhetővé tehetjük, másrészt későbbi előnyöket is láthatunk majd benne az összetett adattípusok esetében. 

Nézzünk példát néhány egyszerű típusdefinícióra, miközben használunk eddig még nem alkalmazott beépített 

adatípusokat is. 

 

Az „sbyte”, „sword”,”sdword” adattípusokat magasszintű (pl. C nyelvű) hívásokhoz kapcsolva használhatjuk 

(Invoke Proto .While .IF stb.). 

Egy Pascal nyelvű hívásnál egy real típusú paraméter mindig „fword” típust vár, ami egy 6 bájtos adattípus. 

A logikai („boolean”) adatípust a „byte”-ból származtatjuk, valójában 1 bit is elég lenne, de a „byte” a legkisebb 

adattípus, ami rendelkezésre áll. Általában úgy kezeljük, hogy ha a változó értéke 0, akkor hamis, ha 0-tól 

különböző, akkor igaz. 

Assemblyben lebegőpontos programcsomag nélkül lebegőpontos számokat nem tudunk értelmezni, kezelni. 

Ugyanakkor szükségünk lehet olyan függvényhívásokra, melyek lebegőpontos számokat fogadnak, illetve adnak 

vissza. Esetleg ezekkel a visszaadott értékekkel megfelelő konverzió után, mint egész számokkal, műveleteket 

akarunk végezni. 
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A 8087 (lebegőpontos aritmetikát tartalmazó) cooprocesszor utasításai „qword” típusú adatokkal operálnak, 

mely utasításokat részletesen nem tárgyaljuk. 

Deklaráljunk néhány változót az adaterületen az előbb bevezetett saját típusokra. Amennyiben az „IntSBVar” 

változónknak típusmódosító operátor nélkül negatív értéket szeretnénk adni, fordítási hibát kapunk, ezért 

használjuk az „SBYTE PTR” típusmódosítót. Helyette persze használhatjuk az általunk „typedef”-el létrehozott 

„integer_sb” típusunkat is. Mi történik, ha kezdőértékként olyan számot adunk meg (az „IntSBVar1” változónk 

esetén), amely kívűl esik az ábrázolható tartományon? A típusmódosító operátor automatikusan konvertál 

(esetünkben csonkol), ezért a változónk nem várt értéket kap: a -228d=FF1Ch, mivel egy bájton kell elférni, 

ezért a változó értéke 1Ch=28d lesz, a második tag eseténben 128d=80h, ami előjelesen -127d. 

 

A „BoolVar” változónk inicializálásánál alkalmaztuk a bevezetett konstansainkat is, illetve a közvetlen 

értékadást is. Végül lebegőpontos számoknak adtunk kezdőértéket, melyek az ábrázolási mérettől függően eltérő 

hexadecimális értékeket jelöltek. 

Néhány buffer típusú változót is deklarálunk, melyek a pointerek használatának bemutatásához fogunk 

használni: 

 

A „DWBufferPtr” és a „DWBufferPtr2” változók ugyanazt az értéket, nevezetesen a „DWBuffer” változó 

virtuális címét fogják tartalmazni. 

A saját „typedef”-ek utén vezessünk be néhány struktúrát is. A „Point3D” struktúra egy térbeli pont 3 

koordinátáját tartalmazza, a „TargyClass” struktúra pedig egy mozgó tárgy leírására szolgál, melynek van neve 

(„TName”), színe („Color”), valamint 4 pont a térben, egy startpozíció, honnan jött a tárgy, hol van most, 

valamint hova mozog tovább. 

 

A „TargyClass” struktúra „Place” adattagját a DUP kulcsszóval deklaráltuk, 4 darab „Point3D” struktúrának 

ágyaztunk meg benne. 

Próbáljunk meg létrehozni egy változót az adatterületen, mely „TargyClass” típusú, és inicializájuk a beépítetett 

4 darab pontot: 
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A fordítótól „A2177: nested structure improperly initialized” hibaüzenetet kapunk. Ezt kétféleképpen oldhatjuk 

fel, vagy deklaráláskor inicializátlanul hagyjuk a változót és futási időben inicializájuk: 

 

Másik lehetőség, ha átalakítjuk struktúránkat a következőképpen: 

 

Ekkor már tudjuk a változót deklaráláskor inicializálni: 

 

Létrehoztunk egy „DWORD” típusú (8 bájtos) változót is, melyet a „Golyo_Simple” változó címével 

inicializáltunk, ez egy pointer lesz, mely a „Golyo_Simple” változónkra mutat. 

A következőkben „$” operátor használatára mutatunk példát. A „StrGolyoNeve” változónk 9 darab bájtos 

adatból áll, a „GNeveLen” szimbolikus konstansnak pedig a „$-StrGolyoNeve” értéket adtuk. a $ az aktuális 

memória offszet címet jelenti, amiből a „StrGolyoneve” címet kivonva éppen a „StrGolyoNeve” hosszát 

kaphatjuk meg. Használhatjuk ezen kívűl a @SizeStr makró függvényt is ugyanerre a célra, melynek át kell adni 

a változó nevét, és visszaadja a hosszát. 

A makró függvények csak abban különböznek a standard makróktól, hogy nem tartalmaznak semmilyen 

utasítást, mely kódot generál, és mindig egy text értékkel térnek vissza az „exitm” direktíván keresztül. 

Amennyiben numerikus adatot adnának vissza, azt a visszatérés előtt konvertálni kell. 

 

A „@Line” egy beépített makró változó, mely a forráskód aktuális sorszámát adja vissza eredményül. 

A programkódunk első részében a pointerek használatával ismerkedünk meg. Mi a pointer és miért használjuk? 

A pointer egy olyan tárolt változó, ami egy változó helyfoglalásának címét tartalmazza. Használata azért 

előnyös, mert például, ha a változó név szimbóluma több példány helyfoglalását azonosítja a memóriában (pld. 

Adatok DB 1,2,3,4,5,6 ), akkor a pointerrel azok bármelyikét elérhetjük és egyszerű aritmetikai műveletek 

segítségével "lépkedhetünk" az egyes példányokon. A másik előny, hogy azok a többször használatos 

programrészletek, melyek a változókon operálnak, a program módosítása nélkül több, a memóriában eltérő 

helyen lévő, de azonos típusú adaton is elvégezhetik ugyanazokat a műveleteket. Ehhez azonban a pointert 

változóként kell értelmezni, vagyis típusával kötelező megadni, és használat előtt inicializálni kell. 

Összefoglalva: a pointer egy speciális változó, mely egy másik változó helyfoglalási címét tartalmazza. Elvileg 

létezhetne a pointer pointere is, de a program áttekinthetősége érdekében lehetőleg kerülni kell a használatát. 

Gyakori azonban a pointerekből álló tömb használata, amely egységes adateléréssel biztosíthatja a logikailag 

összetartozó változók kezelését. Használjuk még a pointerek gyűjteményét arra, hogy bizonyos programpontok 

belépési címeit összegyűjtsük, és a pointer tábla szerinti címre ugrással folytassuk a programunkat. 

Elemezzük ki, hogy mi a különbség a pointer címe és tartalma között. Elsőként nagyon fontos megértenünk, 

hogy a „mov DWBuffer, 10”, valamint a „mov [DWBuffer], 10” utasítás teljesen ekvivalens, ugyanarra a 

tárgykódra fordulnak le. Ez azért van, mert a „DWBuffer” már önmagában egy cím, amin az indirekció nem 

változtat. 

A „DWBufferPtr” változónkba a „DWBuffer” változó kezdőcímét töltöttük. A fentiek miatt a 
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mov [DWBufferPtr],WORD PTR 05757H 

és a 

mov DWBufferPtr,WORD PTR 05757H 

egyenértékú utasítások, mindkettő a „DWBufferPtr”-ben lévő címet írja felül, vagyis elrontjuk a pointert, tovább 

már nem a „DWBuffer”-re mutat. 

Akkor járunk el helyesen, ha a „DWBufferPtr” tartalmát egy indexregiszterbe töltjük, és indexelt címzéssel 

hivatkozunk az index regiszter által mutatott címre, ekkor már a „DWBuffer” változóba írunk a pointer 

felhasználásával. 

 

Nézzük meg a „Watch” ablakban változónk, és pointerünk értékét és címét (): 

8-10. ábra - 

 

Próbáljuk meg elérni a „DWBuffer” hatodik elemét, címaritmetika alkalmazásával. A hatodik elem a 

„DWBuffer” kezdőcímtől éppen 6 darab „DWBuffer” típusú adat távolságra van, töltsük ezzel fel a 

„DWBufferPtr”-t. Ezután a „DWBufferPtr” tartalmát az „ebx” regiszterbe töltve bázisregiszteres címzéssel 

elérhetjük a kívánt memóriaterületet: 

 

A skálázási faktor használatával egy adott méretű regiszterbe betölthetünk egy nagyobb méretű változó adat 

skálázott index szerinti részét. Pld. A QWBuffer egy QWord-okból álló tömb, négy bájtra skálázott bájtjait 

akarjuk az eax-ba tölteni (4 bájtonként akarjuk kiolvasni), abból is a harmadikat. 

Használjuk a skálázásra az esi regisztert, töltsük fel 3-al. (az ESP kivételével bármelyik regiszterrel 

skálázhatunk, a skálázási faktor 1,2,4,8 lehet). Vagyis a szorzás jellel az adott indexet lépési/beolvasási/írási 

mértékében skálázzuk. 

 

A memória-tartalom a következőképpen alakul: 

0x010A408C 89abcdef 01234567 89abcdef 01234567 89abcdef 01234567 

4 3 2 1 8 7 6 5 121110 9 16151413 20191817 24232221 

Az „eax” be a 13. bájttól kezdődően 4 bájtos adat kerül, azaz a 01234567h 

Vezessünk be egy új skálát „word” típusra 
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0x010A408C 89abcdef 01234567 89abcdef 01234567 89abcdef 01234567 

4 3 2 1 8 7 6 5 121110 9 16151413 20191817 24232221 

Az „ax”-be a 7. és a 8. bájt kerül, azaz 0123h. 

 

A memória-nézetben követhetjük, hogy a 3. és a 4. bájtba írtunk: 

0x010A408C 89abcdef 01234567 89abcdef 44445555 44445555 01234567 

Harmadik Negyedik 

A pointerek használatának assemblyben a struktúrák esetében van jelentősége. Amikor a struktúrát 

"példányosítottuk", vagyis helyfoglalást rendeltünk egy példányához "Golyo" néven, akkor ezt követően 

tároltuk a példány címét is egy változóban amit GolyoPtr-nek neveztünk és DWord tipust rendeltünk hozzá. A 

fenti deklaráció után a pointer használatának az az előnye, hogy ugyanazzal az utasítással a pointer értékétől 

függően különböző példányokra, illetve azok bármelyik tulajdonságára (tagjára) hivatkozhatunk. 

 

A „START,HONNAN,HOL,HOVA” értékei rendre Place tömb megfelelő tömbelemének kezdőcím-eltolásai. 

Figyeljük meg, hogyan érjük el az egyes tömbelemeket, illetve azon belül a „Point3D” struktúra adattagjait, pl.: 

„[ebx].Place[HOVA].Y”. A lefordított tárgykód a következő lesz: 

 

Vagyis a „Golyo” változó kezdőcíméhez, amit az „ebx” tartalmaz, 1Fh eltolással érjük el az adatot. A 

„Golyo.TName” 11 bájt hosszú, a „Point3D” struktúra 3 darab szóból áll, azaz 6 bájt a mérete, a „HOVA” elem 

a tömb 3. eleme, vagyis előtte 3 darab „Point3D” méretű elem van, azaz 3*6=18 bájt. Az „Y” adattag ezen túl 

még 2 bájttal el van tolva (hiszen előtte van az „X”, ami 2 bájtos adat), összesen tehát 11bájt+18bájt+2bájt = 

31bájt, 31d=1Fh, ezt az eltolást láthatjuk a tárgykódban. Persze, mivel az „eax”-ba töltünk, ezért 4 bájtot 

olvasunk az adott címtől kezdve. 

A következőkben elkövetünk egy trükköt. Mivel a módosított „TargyClass_Simple”struktúránk mérete és 

szerkezete ugyanolyan, mint a „TargyClass”-é (csak a 4 elemű Place tömb helyett 4 darab nevesített adattagja 

van), ezért tulajdonképpen kezelhetjük a „TargyClass”-ként. Az „Assume” direktívával beállított értéken nem 

változtatunk, vagyis az „ebx”-et a fordító „TargyClass”-ként kezelje, de az „ebx”-be most a „Golyo_Simple” 

változó kezdőcíméttöltjük. A következő sorokban megfigyelhetjük a struktúra adttagjainak elérésének 

különböző technikáit. 
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7. IP-Relatív címzés 

A címzés nevét az utasításszámláló (Instruction Pointer) adott/jelenlegi értékéhez képest történő módosításának 

módjáról kapta. Az IP értéke az éppen aktuális tartalomhoz képest egy relatív, a kód után következő operandus 

általi mértékben változik (+/-). Gyakorlatilag az IP aktuális értékéhez előjelesen hozzáadjuk a relatív értékű 

operandust. 

Korábban már beszéltünk a szimbólumokról, melyeket az adatterületen változónak, a kódterületen címkének 

neveztünk. A címke egy, csak a programfutás számára használható szimbólum, operandusa csak „jmp” és „call” 

utasításnak lehet. A „jmp” utasítás egy ugró utasítás, mely után meg kell adnunk egy címet (vagy címke 

formában, vagy direkten, vagy egy regiszteren keresztül), mely azt a program-végrehajtási pontot jelzi, ahol 

szándékaink szerint a program folytatható. A címkét a sor elején jelöljük és három alapvető tulajdonsága van, a 

szegmens, az offszet (OFFSET) és a típus (TYPE). Az alkalmazott flat memória modell miatt a szegmensnek 

már nincs jelentősége. 

Nézzünk példát a „jmp” utasításra és a címkék használatára. 

8-11. ábra - 

 

 

Az „org (HurokCimke+201)” direktíva arra utasítja a fordítót, hogy az utána következő utasítást a 

„HurokCimke” címétől 201 bájt távolságra helyezze el a virtuális memóriában. A „HurokCimke” a 00ED11FDh 

címen található, 00ED11FDh+C9h=00ED12C6h, a „Kilepes” címke mögött lévő utasítás éppen erre a címre 

került. A „Disassembly”-ben látható, hogy a kettő közötti memóriatartalom, ami esetünkben csupa 00h bájt, 

szintén op.kódokra és operandusokra fordul le. 
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A relatív címzés azt jelenti, hogy a cím az adott IP tartalomhoz képesti távolságként kódolódik a tárgykódban. A 

„jmp Kozeli” utasítás utáni memória cím a 00ED1200h, a „Kozeli” címke a 00ED1207h címen van, a kettő 

között pozitív 07h byte a távolság. Ezért a „jmp Kozeli” tárgykódja EB 07, ahol EBh a „jmp” op.kódja, 07h 

pedig a relatív távolság, amit ez előbb kiszámoltunk. Nézzük meg, hogyan alakul ez, ha visszafelé ugrunk, a 

„jmp KozeliVissza” esetén. Az utasítás utáni cím a 00ED120Ah, a „KozeliVissza” címke címe 00ED1200h, 

vagyis 10 bájtot kell visszafelé ugranunk, azaz az IP-hez -10-et kell hozzáadnunk. -10d=F6h, amit le is 

ellenőrizhetünk, a „jmp KozeliVissza” tárgykódja EB F6, ahol EBh a „jmp” op.kódja, F6h pedig az előbb 

kiszámolt relatív ugrási távolság. 

 

Vizsgáljuk meg, mi történik, ha a relatív távolság nem fér el egy bájton (azaz, kisebb, mint -128, vagy nagyobb, 

mint 127). A „Kilepes” címkénket „távolabb raktuk” a memóriában az „org” direktíva segítségével. Nézzük a 

„jmp Kilepes” utasítás tárgykódját, mely első ránézésre 5 bájtos, szemben az előző 2 bájttal. Az op.kód E9h, a 

relatív távolság 00ED12C6h-00ED1207h=BFh, csak most a relatív távolság 4 bájton tárolódik. 

Az ugró utasítás operandusa nem csak címke lehet, hanem pl. egy indirekt, vagy egy direkt cím is. 

 

Ekkor az ugrás az „edi”-ben lévő címre történik. Az utasítás op.kódja FFh, a címzési bájt pedig 27h. 

Direkt ugró utasítás a következő lehet: 

 

A tárgykódban a 2Eh a címzési prefixum (a CS prefix miatt), FF 25 az op.kód és a címzési bájt, utána ott 

láthatjuk a direkt címet (009E4CBDh) 
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Lehetőségünk van arra is, hogy ún. anonym címkével jelöljünk meg egy vagy több sort, melynek jele a „@@”. 

Ekkor a „jmp” utasításban a „@F” (forward, előre), illetve a „@B” (back, vissza) operandust használhatjuk a 

következő illetve a megelőző anonym címkére való ugrásra. Nézzük meg egy példán keresztül az alkalmazását: 

 

Az első „jmp” hatására a következő anonym címkére ugrunk, ahol két „nop” utasítás után egy újabb ugrás van 

kódolva a megelőző anonym címkére. Mindkét ugró utasítás IP relatív kódolásként mutatkozik a tárgykódban. 

A fenti kódunkban egy végtelen hurkot hoztunk létre, mely mindig visszaugrik a megelőző címkére, és ebből 

soha nem tér vissza (hacsak le nem állítjuk a programot). 

 

7.1. Feltételes vezérlésátadás 

A feltételes vezérlésátadás, mint a neve is mutatja, egy olyan ugróutasítás, mely esetében az ugrás csak akkor 

következik be, ha valamilyen feltétel teljesül. Ez a feltétel az esetek többségében a flag regiszter valamelyik 

bitjének állapota. A feltételeket beállító utasítások (pl. compare) operandusainak egyike lehet (majdnem) 

bármilyen címzési móddal kódolva. Ugyanarra az utasításra több, alias néven is hivatkozhatunk a jobb 

olvashatóság érdekében, valamint használhatjuk az ún. opozit (ellentét) mnemonik-ot is. Az ellentét képzésénél 

általában alkalmazhatjuk a no szabályt: JC-JNC, kivéve a paritás esetén, ami nagyon ritkán kell. 

Eszerint a lehetséges feltételek a ZF,CF,OF,PF flag-ek szerint a ban találhatóak: 
 

 
Leírás Feltétel Alias Oppozit 

JC Ugrás, ha van átvitel C=1 JB, 

JNAE 
JNC 

JNC Ugrás, ha nincs átvitel C=0 JNB, 

JAE 
JC 

JZ Ugrás, ha nulla Z=1 JE JNZ 

JNZ Ugrás, ha nem nulla Z=0 JNE JZ 

JS Ugrás, ha van előjel S=1 
  

JNS 

JNS Ugrás, ha nincs előjel S=0 
  

JS 

JO Ugrás, ha van túlcsordulás OV=1 
  

JNO 

JNO Ugrás, ha nincs OV=0 
  

JO 
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túlcsordulás 

JP Ugrás, ha van párosság P=1 JPE JNP 

JNP Ugrás, ha nincs párosság P=0 JPO JP 

Nézzünk példákat a használatukra: 

 

Az „ax” regiszterbe beletöltöttük a lehető legnagyobb számot, majd hozzáadtunk 1-et, az „ax” regiszter tartalma 

0 lett, miközben túlcsordulás keletkezett, CY=1 lett. 

 

Az „ax” regiszterbe FFFFEh-t mozgattunk, majd hozzáadtunk 1-et, az „ax” regiszter tartalma FFFFh lett, 

túlcsordulás nem keletkezett, CY=0 lett. 

 

Az „ax” regiszterbe 055h-t töltöttünk, majd kivontuk belőle a 055h-t. A „sub” utasítás az első operandusból 

kivonja a második operandust, az eredmény az első operandusban keletkezik. A kivonás hatására „ax” tartalma 

0 lett, miközben a zérus flag 1-re állt, a „jz” a vizsgálat után (ugrik, ha ZR=1) ugrani fog a megadott címkére. 

 

Az „ax” regiszterbe 055h-t töltöttünk, majd kivontuk belőle a 054h-t. Az „ax” tartalma 1 lett, miközben a zérus 

flag 0-ra állt, a „jnz” a vizsgálat után (ugrik, ha ZR=0) ugrani fog a megadott címkére. 

 

Az „ax” regiszterbe 055h-t töltöttünk, majd összehasonlítottuk 055h-val. A „cmp” (compare) utasítás szintén 

kivonást végez, az első operandusból kivonja a második operandust, de a két operandus értékét változatlanul 

hagyja. Ha a kivonás eredménye 0, a zéró flag-et 1-re állítja, egyébként pedig 0-ra. A „cmp” utasítás hatására az 

„ax” tartalma nem változott, miközben a zérus flag 1-re állt (mivel az „ax” tartalma éppen 055h), a „jz” a 

vizsgálat után (ugrik, ha ZR=1) ugrani fog a megadott címkére. 

 

Az „ax” regiszterbe 054h-t töltöttünk, majd összehasonlítottuk 055h-val. A „cmp” utasítás hatására az „ax” 

tartalma nem változott, miközben a zérus flag 0-ra állt (mivel az „ax” tartalma nem egyenlő 054h-val), a „jnz” a 

vizsgálat után (ugrik, ha ZR=0) ugrani fog a megadott címkére. 
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A fenti programrészletben a „test” utasítást használtuk, mely a két operandusának bitenkénti „and” műveletét 

végzi el. A zéró flaget 0-ra állítja, ha a művelet eredménye 0, 1-re egyébként. Használhatjuk például egy érték 

0-val való egyezőségének vizsgálatára. Az „ax” regiszter tartalmát bitenként „and” kapcsolatba hoztuk FFFFh-

val, ami pontosan akkor ad 0-t, ha az „ax” tartalma 0 volt, ekkor a zérus flag értéke 1 lesz, a „jz” a vizsgálat után 

(ugrik, ha ZR=1) ugrani fog a megadott címkére. 

 

A „test” utasítással egy tetszőleges bit értékét megvizsgálhatjuk egy számon belül, a fenti példában a legfelső bit 

értékére voltunk kíváncsiak (ez lehet pl. egy előjeles szám előjel bitje). Az „ax” regisztert 8000h értékkel 

teszteltük, mely érték minden bitje 0-s, a legelső kivételével. Vagyis a „test” utasítás hatására ZR=0, ha az első 

operandus legmagasabb bitje 1 (előjeles negatív szám), illetve ZR=1, ha az első operandus legmagasabb bitje 0 

(előjeles pozitív szám). Esetünkben „ax” tartalma FF55h, az első bit 1-es, vagyis ZR=0, a „jnz” a vizsgálat után 

(ugrik, ha ZR=0) ugrani fog a megadott címkére. 

A feltételes vezérlésátadás leggyakrabban használt technikája a komparálás, ezért az előjel nélküli, és az előjeles 

összehasonlítás jellemző eseteit is vesszük. 

7.2. Előjel nélküli számok komparálása 

Az előjel nélküli számok összehasonlítása utáni elágazási feltételeket és használatukat a tartalmazza. 
 

Utasítás Leírás Feltétel Alias Oppozit 

JA Ugrás, ha fölötte van (n) C=0 & 

Z=0 
JNBE JNA 

JNBE Ugrás, ha nem [alatta vagy egyenlő] (nem 

kve) 
C=0 & 

Z=0 
JA JBE 

JAE Ugrás, ha fölötte van vagy egyenlő (nve) C=0 JNC,JN

B 
JNAE 

JNB Ugrás, ha nincs alatta (nk) C=0 JNC,JA

E 
JB 

JB Ugrás, ha alatta van (k) C=1 JC,JNA

E 
JNB 

JNAE Ugrás, ha nem (fölötte vagy egyenlő) (nnve) C=1 JC,JB JAE 

JBE Ugrás, ha alatta vagy egyenlő (kve) C=1 | Z=1 JNA JNBE 

JNA Ugrás, ha nincs fölötte (nn) C=1 | Z=1 JBE JA 
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JE Ugrás, ha egyenlő (e) Z=1 JZ JNE 

JNE Ugrás, ha nem egyenlő (neme) Z=0 JNZ JE 

Fontos hangsúlyozni, hogy az összehasonlítási reláció mindig az első operandushoz viszonyítva szolgáltatja az 

eredményt. A komparálás során tehát tulajdonképpen egy kivonás történik, az első operandus értékéből kivonjuk 

a második operandust, miközben az operandusok értéke változatlan marad. 

 

A kivonás eredményeképpen nem keletkezett C=0 (nincs carry), ezért az ugrás megtörténik, a futás a 

„Nagyobb” címkén folytatódik. 

Mi a helyzet, ha az „eax”-be negatív számot töltünk? 

 

A -1024d szám kettes komplemens alakban (0FFFFFC00h) került az „eax”-be, amit előjel nélküli számként 

kezelt az összehasonlítás, így nagyobb lett, mint a 05h, az ugrás megtörténik. 

 

A kivonás eredménye 0 lesz, ezért a zérus flag bebillen, ami a „je” ugrás feltétele, így az ugrás megtörténik. 

Nézzük, hogyan működik ez az összeadás esetén: 

 

A „ja” utasítás az összeadás után úgy is felfogható, mint annak vizsgálata, hogy az összeadás növelte-e a cél 

operandust. A fordító a minusz ötre annak kettes komplemens alakját fordította be, 4 byte-on: -5h=FFFFFFFBh 
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Látható, hogy a két szám összege pozitív eredményt ad a négy byte-os tárolási korlát miatt, ugyanakkor 

túlcsordulás keletkezik (C=1), ezért a „ja” utasítás hatására nem történik ugrás. 

 

A „je” (jump equal) összeadás esetén felfogható úgy, mint annak vizsgálata, hogy a céloperandus 0 lett-e. 

7.3. Előjeles számok komparálása 

Az előjeles számok összehasonlítása utáni elágazási feltételeket és használatukat a tartalmazza. 
 

Utasítás Leírás Feltétel Alias Oppozit 

JG Ugrás, ha nagyobb (n) S = OV & Z=0 JNLE JNG 

JNLE Ugrás, ha nem (kisebb, vagy egyenlő) (kve) S = OV & Z=0 JG JLE 

JGE Ugrás, ha nagyobb, vagy egyenlő (nve) S = OV JNL JGE 

JNL Ugrás, ha nem kisebb (nk) S = OV JGE JL 

JL Ugrás, ha kisebb (k) S <> OV JNG

E 
JNL 

JNGE Ugrás, ha nem (nagyobb, vagy egyenlő) 

(nnve) 
S <> OV JL JGE 

JLE Ugrás, ha kisebb, vagy egyenlő (kve) S <> OV | Z=1 JNG JNLE 

JNG Ugrás, ha nem nagyobb (nn) S <> OV | Z=1 JLE JG 

JE Ugrás, ha egyenlő (e) Z = 1 JZ JNE 

JNE Ugrás, ha nem egyenlő (ne) Z = 0 JNZ JE 

Vizsgáljuk meg például a „jg” – ugrás, ha nagyobb – utasítás működését. 
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Az eax-be töltött -0575h (előjelesen kezelt) szám kisebb, mint a 05h, ezért nem történik ugrás. (Emlékeztetőül! a 

„ja” utasítás (jump above) ugyanerre a két számra ugrást eredményezett volna, mert a -0575h szám kettes 

komplemens alakját, mint pozitív egész számot tekintette volna, ami nagyobb, mint a 05h) 

 

A „jl” (jump less - ugrik, ha kisebb) azt vizsgálja, hogy az eax operandus kisebb-e, mint a komparálási 

operandus, vagyis a -1397 kisebb-e, mint -5, tehát az ugrás megtörténik. 

Nézzük meg formális elemzéssel: 

 

A művelet eredményeképpen S=1, OV=0, vagyis a „jl” feltétele (S<>OV) teljesül, az ugrás megtörténik 

7.4. Ismétléses programvégrahajtás – hurokképzés 

Az assembly programozás gyakran használt ismétléses programvégrehajtási technikája a hurokképzés. Ez 

általában egy összetett kódolású feladat, melyben van egy ismétlés-számláló, és egy vezérlés-átadó kódrészlet. 

Az ismétlés-számlálóra az Intel a „cx”, és az „ecx” regisztereket ajánlja. 

Az új projektünk neve legyen „ASM_007_PrgCimzesek_IPRelativ” és induljunk ki egy szokásos „template”-

ből. 

Nézzünk egy példát egy egyszerű ismétléses programvégrehajtásra. A „cx” regisztert használjuk a ciklus 

számolására, a példában 3-at mozgatunk bele, vagyis a ciklusunk 3-szor fog lefutni. A ciklus magjában egyetlen 

utasítás található, az „ax” regiszter tartalmának növelése. A ciklus mag végrehajtása után csökkentjük a „cx” 

regiszter tartalmát a „dec” (decrement) utasítással, mely az utána következő operandusból levon egyet és az 

eredményt ugyanabba az operandusba helyezi el. A „dec” utasítás után, ha 

• „cx”<>0, akkor Z=0, 

• „cx”=0, akkor Z=1 

A „jne” (jump non equal) utasítás, mely a „je” (jump equal) ellentettje, akkor hajtja végre az ugrást, ha Z=0, 

vagyis mindaddig visszaugrunk az „Ism3” címkére, amíg Z=0, azaz amíg a „cx” tartalma 0-tól különböző. 

Amikor a „cx” tartalma 0 lesz a kivonás hatására, a zéró flag 1-be billen, a „jne” utasításon tovább lépünk. 
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Az előző példában minden ciklus-szervezést magunk bonyolítottunk le, az assembly nyelvben számos egyéb 

lehetőségünk erre. A „jcxz” utasítás egy olyan feltételes vezérlés-átadó utasítás, mely pontosan akkor hajtja 

végra az utána következő címkére történő ugrást, ha a „cx” tartalma 0. Ennek az utasításnak nincs oppozit párja, 

ezért általában egy másik utasítással, a „loop”-pal használjuk együtt. A 80386-os és annál fejlettebb 

processzoroknál létezik 32 bitre kiterjesztett változata „jecxz” néven, ez az „ecx” regiszter teljes 32 bitjére 

elvégzi a vizsgálatot. Írjuk át az előző példánkat úgy, hogy használjuk a „jcxz” utasítást. 

 

Az átírás során egy másik ciklusszervezési módszert használtunk, az ún. elöl-tesztelő ciklust, mely az ugrási 

vizsgálatot a ciklus magjának végrehajtása előtt végzi el. (Az előző példában a tesztelés a ciklus mag után volt). 

Elöl-tesztelés esetén a vizsgálat arra irányul, hogy ki kell-e már lépnünk a ciklusból, azaz a „cx” tartalma 0-e. 

Ha nem, tovább „csorgunk”, és végrehajtjuk a cilus-magot, majd a végén csökkentjük a „cx” tartalmát, és egy 

feltétel nélküli ugrással visszaugrunk a feltétel-vizsgálatra. „cx”=0 esetén kiugrunk a ciklusból egy, a ciklus 

utáni címkére. 

Végül ugyanennek a feladatnak a megoldására használjuk a beépített, kifejezetten ciklus-szervező utasítást, a 

„loop”-ot. A „loop” utasítás csökkenti a „ecx” tartalmát, és „ecx”<>0 esetén ugrik a megadott címkére. A 

„loop” utasítással kódunk tömörebb és kifejezőbb lesz, használjuk, amikor csak lehet. 

 

Ez szintén egy ún. hátul-tesztelő cilus, melynek az a tuljadonsága, hogy a ciklus mag legalább egyszer 

mindenképpen lefut. Fenti ciklus pontosan FFFFh-szor fut le, „ecx”=0-ra már nem! 

Másik ciklusszervező utasítások a „loope”, illetve a „loopz” (loop while equal/zero). Ezek egymással teljesen 

azonos utasítások, mindkettő csökkenti az „ecx” regiszter tartalmát 1-el, és akkor ugrik, ha az „ecx”<>0 és a 

Z=1 feltétel egyszerre teljesül (vagyis keletkezett egy aritmetikai logikai utasítás után egy zéró, és még nem 

csökkent nullára a számláló. Lényeges tulajdonsága ennek a ciklusmag ismétlő direktívának, hogy két feltétel 

„és” kapcsolatára ismétli a ciklusmagot. Akkor használjuk, ha egy adott számú összehasonlítást akarunk 

elvégezni. (Pld. két karakterlánc összehasonlítása az egyik hosszával operálva.) 

A feladat tehát: van két azonos hosszúságú karakterláncunk, és meg kell állapítanunk, hogy azonosak-e. Ehhez 

az adatterületen vegyünk fel két karakterláncot, valamint a hosszukkal inicializált változót: 

 

A változók hosszának meghatározására használtuk a „$” operátort, mely a „CharArrayLenVar” változó 

kezdőcímét adja eredményül. Ha ebből kivonjuk a „CharArray_02Var” változó kezdőcímét, éppen a 

„CharArray_02Var” változó hosszát kapjuk (bájtokban). 

Az „esi” regisztert a „CharArray_01Var”, az „edi”-t a „CharArray_02Var” kezelésére fogjuk használni, 

feltöltjük a változók kezdőcímeivel. Az „ebx” regiszterben lesz az indexünk, amely segítségével lépkedünk a 

karakterláncokon belül. Mivel a ciklus elején végzünk egy incrementálást az „ebx” tartalmára nézve, ezért a 

ciklusmag előtt -1-el töltkjük fel, (belépve a ciklusba 0 lesz), így az első művelet a karakterláncok 0. pozícióján 

végezzen összehasonlítást. Mivel a „loope” utasítás a „ecx” regiszter tartalmát csökkenti, az „ecx” 

kinullázásáról, valamint megfelelő feltöltéséről gondoskodnunk kell. 
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Az összehasonlítás előtt feltöltöttük az „al” regisztert az [esi][ebx] által mutatottt bájttal, majd 

összehasonlítottuk az [edi][ebx] által mutatottal. Valaki megkérdezhetné, hogy mért nem közvetlenül 

használtunk egy cmp BYTE PTR [esi][ebx], BYTE PTR [edi][ebx] alakú utasítást. Nos, ez sajnos az egycímes 

gépek világában nem értelmezhető, mert itt az operandusok közül mindig csak maximum az egyik hivatkozhat 

egy memóriacímre. 

Nézzük a ciklusfeltételünket. A „loope” mindaddig visszaugrik a ciklus kezdetére, amíg az „ecx”<>0 (vagyis 

nem értünk végig a karakterláncon) és a Z=1 (vagyis a komparálás eredménye zéró, a két összehasonlított bájt 

egyezik). A ciklusból tehát kétféleképpen léphetünk ki: vagy elfogyott a karakterláncunk („ecx”=0), vagy 

találtunk nem egyforma karaktert (Z=0). Kilépés után különválasztjuk a két esetet a „je” utasítással, mely Z=1-

re ugrik az „Azonos” címkére, egyébként pedig kiírja a nem azonos karaktert a képernyőre. 

Két fontos dologra hívjuk még fel a figyelmet. Az egyik, hogy elvileg lehetőségünk lett volna az „ebx” regiszter 

tartalmát a ciklus végén inkrementálni, (és akkor nem -1-el inicializálni), de ez elrontotta volna a zéró flag 

tartalmát, vagyis a ciklusunk vezérlését. 

A másik fontos eleme a fenti ciklus-szervezésnek, hogy bár az „ecx” regiszter automatikus inkrementálása 

könnyít a helyzetünkön, a zéró flag állítása minden esetben a mi feladatunk. 

Helyezzünk el egy töréspontot a „cmp al, BYTE PTR [edi][ebx]” utasításon. Ahhoz, hogy ellenőrizzük a helyes 

működést, 33-szor kellene a cikluson végiglépkedni, amíg elérkeznénk a különböző karakterhez. Helyette az 

előző töréspont margójára jobb egérgombbal kattintsunk, és írjunk be egy feltételt („Condition…” menü, lásd ), 

pl. az „al==21h”-t, ahol a 21h éppen a különböző karakterünk („!”) ASCII kódja. () 

8-12. ábra - 

 

8-13. ábra - 
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Futtatás után a program éppen akkor fog megállni a megjelölt utasításnál, amikor a különböző karakterhez 

érkeztünk, kilép a ciklusból, majd a „je” vizsgálat után továbbcsorog a különböző karakter kiíratására. 

Létezik a „loope”/”loopz” utasítás-párnak a negált megfelelője is, ami csak a zéró flag kezelésének negálását 

jelenti. Vagyis addig ugrik, amíg „ecx”<>0 és Z<>1 (Z=0) teljesül. Természetesen ennek a használata pld. nem 

az egyezőség, hanem a különbözőség vizsgálatára alkalmas. 

 

Az „ecx” a ciklusszámlálónk, a ciklusmagban pedig az „eax” értékét növeljük, majd 0-val hasonlítjuk. Ez a 

feltétel soha sem fog teljesülni, azaz a zéró flag soha sem lesz 1-es, vagyis a ciklus pontosan addig tart, amíg az 

„ecx” tartalma 0 nem lesz. Ha leellenőrizzük, láthatjuk, hogy a ciklusból kilépve „eax” tartalma éppen FFF0h 

lesz, vagyis éppen ennyiszer fut le ciklusunk. 

A következőkben egy olyan kódot készítünk, mely saját programunk tartalmát kiírja a képernyőre. Mivel még 

nem ismerjük a stack és szubrutin-hívás fogalmát, ezért „jump” utasítások használatával valósítjuk meg a 

feladatot. 

Korábban már említettük, hogy a külső makrók esetén nem lehetünk biztosak abban, hogy azok megfelelően 

gondoskodnak-e a regisztereink tartalmának mentéséről és visszatöltéséről, ezért célszerű ezt saját magunknak 

elvégezni, enélkül programunk kiszámíthatatlanul viselkedik. Erre később a „stack”-et fogjuk használni, most 

változókat alkalmazunk e célra az adatterületen. 

 

Az „ebx” regisztert arra fogjuk használni, hogy az általa mutatott bájtot írjuk ki a konzolra. Kezdőértéknek a 

kódterület kezdőcímét töltjük bele, majd folyamatosan inkrementáljuk, hogy a következő bájtot elérjük. A ciklus 

számlálására az „ecx”-et használjuk, melybe az „exit” utasítás elé írt „PrgVege” címke valamint a „start” 

címkénk címeinek különbségét tesszük. (A kettő közötti terület éppen a kódunk területe, vagyis ennyi bájtot 

fogunk kiírni). Figyeljük meg, hogy a „printf” makró hívása előtt az „ebx” és „ecx” regisztereket változókba 

mentjük, majd utána visszatöltjük a változókból a regisztereket, így futunk neki a „loop” utasításnak. 
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Próbáljuk meg a fenti kiíratást binárisan, vagyis egyesekkel és nullákkal megvalósítani. Ehhez az előbbi 

ciklusmagunkba egy másik ciklust fogunk elhelyezni, mely, miután az „ebx”-el elértünk egy bájtot, azt az „al”-

be mozgatjuk, és a belső ciklusban bitenként kiolvassuk és kiírjuk a tartalmát. A belső ciklusunk éppen 8-szor 

fut le, (1 bájt=8 bit miatt). A bájton belüli bitek elérésére az „shl”/”sal” (shift left) utasítást fogjuk használni, 

mely az első operandusának tartalmát bitenként balra lépteti a második operandusban lévő mennyiségszer (jelen 

esetben 1-szer), az „MSB” a carry-be kerül, miközben az „LSB”-be 0-t léptet. Ennek analógiájára létezik az 

„shr”/”sar” utasítás is, mely a léptetést jobbra végzi el. 

Vizsgáljuk meg a belső ciklusunkat, amelyben 1 bájtot fogunk feldolgozni („NextDigit:” és „LOOP NextDigit” 

között). Az „shl” után megvizsgáljuk a carry értékét, C=1 esetén a „jc” utáni címként folytatjuk a futást, és 

kiírjuk az 1-est, C=0 esetén pedig továbbcsorgunk, és kiírjuk a 0-t, majd átugorjuk az 1-es kiírását. Minden 

„printf” előtt mentjük a regisztertartalmakat, utána pedig visszatöltjük. 

A belső ciklus előtt az al-be mozgatjuk a feldolgozandó bájtot, elmentjük az „ecx” tartalmát (mert a belső 

ciklusunk számlálására is az „ecx”-et fogjuk használni), és feltöltjük 8-al. 
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A belső ciklus után visszaállítjuk az „ecx”-et a külső ciklusszámláló értékére. Ezután következhetne egy „loop” 

utasítás, melyet, ha megpróbálnánk, fordítási hibaüzenetet kapnánk. 

Sajnos, a ciklusunk már olyan hosszú lett, hogy nem fér bele a „loop” (-128;127) relatív címtartományába, ezért 

más módszert kell alkalmaznunk a ciklus tesztelésére. 

Az egyik lehetőség az elsők között bemutatott módszer, az „ecx” dekrementálása, majd a zérusflagtől függően a 

„jne”-el való visszaugrás. 

 

Mutatunk egy másik módszert is, melyet akkor alkalmazunk, ha mindenképpen ragaszkodunk a „loop” 

használatához. A „jmp” utasítás operandusként nem csak közeli (-128;127), hanem távoli címkéket is elfogad, 

ezért a „loop”-nak egy olyan címkét adunk meg, ahonnan a „jmp” segítségével visszaugrunk a ciklusunk 

kezdetéhez. A ciklusból kiugrás után persze ezt a feltétel nélküli ugrást ki kell kerülnünk egy másik „jmp” 

utasítással. 

 

Az első módszer elegánsabb, tömörebb, és nem utolsó sorban gyorsabb is, mint a második. 

Fenti példánk jól szemlélteti, hogy a regiszterek használata véges számuk miatt igényli azok átmeneti tárolását. 

Erre a memória egy elkülönített részét használjuk (melyet szegmensként és offszetként is elkülönítünk) 
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9. fejezet - Verem kezelés 

A korábbi fejezetben láttunk példát arra, hogy a regiszterek használata véges számuk miatt igényli azok 

átmeneti tárolását. Erre a memória egy elkülönített részét használjuk, melyet szegmensként és offszetként is 

elkülönítünk, és veremnek (más néven stacknek) nevezünk. A verem használatára a „esp”, „ebp” valamint az 

„ss” regisztereket alkalmazzuk. Képzeljük el a memóriát egy összefüggő területként, amelyben valahol a fordító 

elkülönít egy részt a verem számára. 

9-1. ábra - 

 

Amikor egy adatot beteszünk a verembe, az a stack pointer által mutatott helyre kerül, eközben a stack pointer 

az adat méretével csökken. Erre a „push” utasítást fogjuk használni. Amikor kiveszünk egy adatot a veremből, a 

stack pointer a kivett adat méretével nőni fog, ezt a „pop” utasítással tehetjük meg. 

A stack tehát alkalmas futási időben létrehozott adatok átmeneti tárolására, és azokon operációk 

megvalósítására. Másik alapvető felhasználása a programozási technika egyik elengedhetetlen eszközeként, a 

szubrutin hívás automatizmusának támogatására szolgál. 

A „push” és „pop” utasítások következő változatai ismertek: 

• „push”/„pop” regiszter 

16/32 bites regiszterek írása/olvasása a verembe/ből 

• „pusha”/„popa” 

az összes általános 16 bites regiszter írása/olvasása a verembe/ből egyszerre [ax, cx, dx, bx, sp, bp, si, di] 

sorrendben 

• „pushad”/„popad” 

az összes általános 32 bites regiszter írása/olvasása a verembe/ből egyszerre [eax, ecx, edx, ebx, esp, ebp, esi, 

edi] sorrendben 

• „pushf”/„popf” 

aű 16 bites flag regiszter írása/olvasása a verembe/ből (az összes jelzőbit) 

• „pshfd”/„popfd” 

a 32 bites flag regiszter írása/olvasása a verembe/ből (az összes jelzőbit) 

• „push”/”pop” segreg 

a 16 bites szegmensregiszter írása/olvasása a verembe/ből 

„pop CS” nem megengedett 

• „pushw”/„popw” memóriacím 

a memória tartalmának írása/olvasása a verembe/ből 16 biten 

• „pushwd”/„popwd” memóriacím 
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a memória tartalmának írása/olvasása a verembe/ből 32 biten 

• „enter [p],[LexLevel]” 

a szubrutinba történő belépés, mely a következő utasításokból áll: 

• „push ebp” 

• „mov ebp,esp” 

• „sub esp,p” 

• „leave” - a legutolsó „enter” helyreállítása 

Az új projektünk neve legyen „ASM_008_Stackkezeles” és induljunk ki egy szokásos „template”-ből. 

Eddigi projektjeinkben, amikor egy változóra mutató pointert használtunk, azt „DWORD”-ként deklaráltuk. 

Ennél elegánsabb módja is létezik a pointerek kezelésének, lássunk most erre példát. A „typedef” operátor az 

eddig megismert működés mellett alkalmas arra is, hogy pointer típusokat hozzunk létre (pl. typedef ptr byte”). 

A „BYTEPNT” egy „byte” típusú adatra mutató pointer típus, a „DWORDPNT” pedig „dword” típusú adatra 

mutató típus. Létrehozunk egy-egy „byte”, illetve „dword” típusú változót, majd néhány pointert, melyek a 

változóinkra mutatnak. A „ByteAdat” változónkra 3, eltérő típusú pointer is mutat, mindhárom használatával 

adatot mozgatunk az „ax” regiszterbe. Ha lépésenként végrehajtjuk, láthatjuk, hogy mind a három esetben 

ugyanaz az adat kerül az „ax”-be, mégpedig a „ByteAdat” változó első két bájtja („ab”, azaz 6261h). Vagyis a 

beolvasáskor a céloperandus méretéhez történik az illesztés, azaz 2 bájtot olvasunk, függetlenül a pointer 

típusától. 

 

Érdemes a watch ablakban megnézni a változóink tartalmát (). Mindhárom pointerbe ugyanaz a cím került, a 

fejlesztői rendszer azonban másképp értelmezi őket és mutatja az általuk mutatott tartalmakat. 

9-2. ábra - 
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Ha az „ebx”-ről közöljük a fordítóval, hogy milyen típusú adatként akarjuk használni az „assume” utasítással, 

akkor az alábbi kódrészlet fordítási hibát eredményez, mivel az „eax”-be „byte” típusú adatot akarunk betölteni: 

 

A hibát egy típusmódosító operátorral kikerülhetjük, ekkor a „ByteAdat” címről 4 bájtos olvasás történik. 

 

Végül, ha az „ebx”-et egy „dword”-re mutató pointerként kezeljük, a „mov eax,[ebx]” utasítás hibátlanul 

lefordul és lefut: 

 

A szubrutinok (más néven függvények, procedurák, eljárások) olyan többször használatos programrészletek, 

melyeket egy helyen definiálunk, majd amikor használni akarjuk, meghívjuk, a végén pedig visszatérünk a hívás 

helyére. Lehetőség van arra is, hogy ezek a szubrutinok paramétereket kapjanak, amiket felhasználhatnak a saját 

futásuk során. A függvényeket a következő szerkezetben kell definiálni: 

 

A függvények definícióját a főprogramunkban, vagy az „include” fájljainkban, a kódterületen kell elhelyeznünk. 

Lehet a főprogram elején, a start címke előtt, vagy a főprogram végét jelentő „exit” utasítás után, mert így 

biztosan nem kerül rá a vezérlés, csak ha meghívjuk (nem „csorog” rá a program). Az általunk írt projektekben a 

főprogram után találhatóak. Amikor meg akarunk hívni egy szubrutint, a fordítónak már pontosan kell ismernie 

a szignatúráját, ami nem más, mint a neve, és az átadott paramétereinek típusa. Ezért, ha a függvényhívás 

megelőzi a definíciót a fordítás során, a fordító hibaüzenetet küld. Ezt a hibát el tudjuk kerülni, ha használjuk a 

„proto” direktívát, mellyel egy később definiálandó függvényünk szignatúráját közöljük a fordítóval. Ennek 

pontosan ugyanolyannak kell lenni, mint amikor a „proc” direktívával ténylegesen definiáljuk a függvényt. A 

paraméterek neveinek megadása nem kötelező, csak a típus-felsorolásuk, de általában másolással hozzuk létre a 

„proto” sort a függvénydeklarációból, ezért szerepelnek benne a paraméterek neve is. 

A „typedef”-el „proto” típusokat is definiálhatunk, illetve azokra mutató pointereket is. A „PROTO_TD” egy 

olyan függyvény típus, melynek egy darab „dword” típusú paramétere van. Az „FN_PTR” egy „PROTO_TD” 

típusú függvényre mutató pointer típus. 
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A következőkben írunk és használunk néhány függvényt, melyeknek megadjuk a „proto”-ját. 

 

1. Saját kezelésű szubrutin 

Készítsünk egy szubrutint, amely két számot ad össze. A szubrutin és a hívó program közötti kommunikációra a 

„stack”-et fogjuk használni, vagyis a két összeadandó számot a hívás előtt elhelyezzük a „stack”-en. Ezzel 

megváltoztatjuk a stack pointert értékét, ezért, ha a függvény a céljainknak megfelelően lefutott, vissza kell 

állítanunk az eredeti állapotot. Esetünkben először a második paramétert („PAR2”), majd pedig az elsőt 

(„PAR1”) rakjuk a „stack”-be. Ezután a „call” utasítással meghívjuk az előzőleg megírt függvényünket. A „call” 

hívási mechanizmus a visszatérési címet (a „call” utáni utasítás címét) szintén elhelyezi a stack-en. 

 

9-3. ábra - 

 

A függvény definícióját írjuk tehát az „exit” kilépési makró után. Saját paramétereit a „stack”-ről fogja 

kiolvasni, mégpedig úgy, hogy egy speciális regiszterrel, az „ebp”-vel címez rá. Mivel azonban egy függvény 

kódján belül több másik függvényt is meghívhatunk, a belső függvény híváskor elronthatja az „ebp” aktuális 

tartalmát, így nem találjuk meg a saját paramétereinket. Ezért első lépésként elmentjük az aktuális „ebp”-t (ezt 

kilépéskor vissza fogjuk állítani), majd hogy címezni tudjunk a paraméterekre, a stack pointer aktuális tartalmát 

bemozgatjuk az „ebp”-be. Ezután igaz lesz, hogy 

• [ebp] az eredeti (elmentett) „ebp”-re mutat 

• [ebp+4] a visszatérési címre mutat 

• [ebp+8] az első paraméterre mutat (PAR1), mert ezt raktuk be másodjára 

• [ebp+10] a második paraméterre mutat (PAR2) (PAR1 „word” típusú, 2 bájtos) 

9-4. ábra - 
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A függvény az eredményt az „ax” regiszterben állítja elő. Visszatérés előtt a függvény feladata, hogy a „stack”-

et olyan állapotban adja vissza, ahogyan megkapta, vagyis rendet kell tennie maga után. Nyilván csak azt kell 

kitakarítania, amit ő csinált, vagyis az „ebp”-t levenni a stack tetejéről, és ezzel visszaállítani az eredeti tartalmát 

(„pop ebp”). 

A függvény utolsó utasítása a „ret”, ami kiolvassa a „stack”-ről a visszatérési címet (a „call” utasítás utáni 

utasítás címét), és az utasításszámlálóba elhelyezi azt. Ennek hatására a futó program ettől a címtől fog 

folytatódni. 

9-5. ábra - 

 

A „stack” egyensúly helyreállításához most már csak a bemozgatott paramétereket kell letakarítanunk a „stack”-

ről, erre szolgál az „add sp,2*TYPE WORD” utasítás. (2 paraméter, mindkettő „word” típusú) 

 

2. Szabványos szubrutin hívás az „invoke” 
direktívával 

Az előző példán látható volt, hogy egy szubrutin meghívásának teendői élesen szétválaszthatóak két 

tevékenység-csoportra, a hívó által végzett, ás a hívott által végzett feladatokra. 

A hívó által végzett előkészítések: 

• a paraméter(ek) elhelyezése a „stack”-en 

• a rutin meghívása 

• a visszatérés után a „stack” egyensúly helyreállítása. 

A hívott kötelessége: 

• "saját hatáskörben" végzett „stack”-használat egyensúlyának megteremtése, vagyis az általa használt „stack”-

terület kilépés előtti felszabadítása. 
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A hívó tevékenységnek automatizálására az „invoke”, („fn”,”fnx”) makró(k) szolgálnak, a hívott tevékenységeit 

az „enter”-„leave” utasítás pár automatizálja. 

Az „invoke” makró szintaxisa a következő: „invoke Procnév, par1, par2, par3,…” 

Figyeljük meg, hogy a függvény neve után, valamint a paraméterek közé vesszőt kell tenni. 

 

A függvény definíciója ismét kerüljön a kódterület végére (az „end start” elé) 

 

Futtassuk a programot úgy, hogy az „invoke” utasításra elhelyezünk egy töréspontot. 

A „Disassembly” ablakban megnézhetjük, hogy az „invoke” makró milyen utasításokkal helyettesítődik: 

 

A „sub” utasítások azért kerülnek a kódba, mert a paraméterátadást az „invoke” mindig 4 bájtra terjeszti ki, és 

mivel mi 2 bájtos adatot adunk át, az első kettő bájttal lecsökkenti a stack pointert, majd kiteszi a 2. paramétert 

(„bx”), ismét csökkent, majd a „stack”-re menti az 1. paramétert is („ax”). A „call” elhelyezi a visszatérési címet 

a „stack”-en, és átadja a vezérlést a szubrutinnak. 

9-6. ábra - 

 

Lépjünk bele a függvénybe és figyeljük meg, hogy az invoke hatására a fordító beleír az általunk írt kódba, és 

elhelyezi az elején az „enter” kódolását: 

 

Vagyis elmenti az „ebp”-t a „stack”-re, majd feltölti az „esp” aktuális értékével. Ezután igaz lesz, hogy 

• [ebp] az eredeti (elmentett) „ebp”-re mutat 

• [ebp+4] a visszatérési címre mutat 

• [ebp+8] az első paraméterre mutat (PAR1), mert ezt raktuk be másodjára 



 Verem kezelés  

 247  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• [ebp+12] a második paraméterre mutat (PAR2) (PAR1 „word” típusú, 2 bájtos, kiterjesztve 4 bájtra) 

9-7. ábra - 

 

A szubrutinban a paraméterekre szimbolikus neveikkel hivatkozunk, ami azt jelenti, hogy nem kell tudnunk 

pontosan a veremben lévő helyét (de azért jó, ha megtaláljuk, ha baj van) 

 

A kódunkba a „mov ax, PAR1” utasítást írtuk, ami típushelyes volt, hiszen a „PAR1” paramétert „word” 

típusnak deklaráltuk. Mivel az „invoke” a paramétereket 4 bájtra terjeszti ki, ezért a tárgykódban már a 

paraméterek visszakeresésénél típusmódosítást láthatunk („word ptr [PAR1]”): 

 

A függvény törzsének végrehajtása után rendet kell tenni magunk után. Csak azt takarítjuk el, amit mi 

csináltunk, márpedig mi „elpusholtuk” az „ebp”-t. Az „ebp” visszaállítását, és ezzel a verem egyensúly 

helyreállítását a kilépéshez elhelyezett „leave” utasítás teszi meg. (Ezt is az „invoke” helyezi el a kódban.) 

Végül a „ret” felszabadítja a vermen keresztül kapott paraméterek helyfoglalását, 8 bájton („ret 8”), mivel 2 

darab, egyenként 4 bájtosra kiterjesztett paraméterünk volt. 

 

Az „invoke” hatására tehát megtörténik egyrészt a hívó, valamint a hívott kötelességeinek kódolása is egy 

utasítással. 

Mire visszatérünk a hívás utáni utasításra, a verem már egyensúlyban van, a hívó oldalon már nem történik 

semmi, a hívott függvénnyel kapcsolatos művelet. 

 

3. Szabványos szubrutin-hívás lokális változóval 

Amikor a függvény saját átmeneti változókat is használ, akkor azokat is a vermen hozza létre. Arra is van mód, 

hogy a függvény saját „.data” szegmenset is definiáljon magának. Ez azonban nem egy saját használatú 

adatszegmens lesz, az itt deklarált változók ugyanúgy elérhetők a program bármely része számára, mintha a 

főprogramban hoztuk volna létre. (Ilyen értelemben globális változó a magas szintű nyelvekben használt 

terminológia szerint.) A vermen létre hozott saját átmeneti változókhoz a LOCAL paraméternév: paramétertípus 

deklarációra van szükség. A BBInvokeLocalAddProc példa ezt mutatja meg. A főprogramban a függvényünk 

hívása az előzőekhez hasonlóan alakul: 
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A függvényünk definíciója (melyet a kódterület végére helyezünk el) a következő: 

 

Ebben a példában megismerkedünk a „label” kulcsszó használatával is, amelyet arra használhatunk, hogy 

ugyanazt a változót más néven és más típusként is használhassuk. Esetünkben egy „byte” típusú adatokból álló 

tömb elemeit „word” típusként is szeretnénk elérni, ezért használjuk a 

 

deklarációt. Tulajdonképpen ugyanarra a tárterületre egyszer „byte”-os, egyszer pedig „word”-ös adatként 

fogunk tekinteni. Figyeljük meg, hogy a fenti változókat a függvényen belül az előbbiekben említett globális 

adatterületen hoztuk létre. 

Ugyanakkor maga a rutin is létrehoz változókat, amelyeknek a vermen foglal helyet az „enter” szekcióban, és 

fel is szabadít a „leave” szekcióban. 

 

A lokális változók létrehozásának szintaxisa: 

„local paraméternév1:paramétertípus1, paraméternév2:paramétertípus2,…” 

A lokális változók az „ebp” mentése után helyezkednek el a veremben, a helyfoglalás mindig 4 egész számú 

többszörösére történik. Amennyiben a lokális változók mérete nem osztható 4-el, úgy helyfoglalást kitöltő 

bájtok is kerülnek a verembe. Ezt a veremterületet is felhasználhatjuk, ha szükséges, hiszen pontosan ismerjük a 

címét, bár általában nem szoktuk. 

Mivel 3 darab „word” típusú lokális változót deklaráltunk, az 3∙2=6 bájt, ez kiegészül 2 bájttal, a 4-el való 

oszthatóság miatt, tehát a lokális változónknak 8 bájtnyi helyfoglalás történik. Nézzük, hogyan alakul most az 

„invoke” hatására létrejött „enter” szekció a függvény elején: 

 

Megtörténik az „ebp” verembe mentése, az „esp” bemozgatása az „ebp”-be, majd a stack pointerhez -8-at adunk 

hozzá (vagyis levonunk belőle 8 bájtot). Nézzük, hogyan alakul most a verem: 

9-8. ábra - 
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A verem tartalma tehát: 

• [EBP+12] mutat a PAR2-re, mert a paramétereket az „invoke” 4 bájtra egészíti ki 

• [EBP+8] mutat a PAR1-re 

• [EBP+4] mutat a visszatérési címre 

• [EBP] mutat a régi EBP-re 

• [EBP-2] = lpar1 [EBP+0FEh] 

• [EBP-4] = lpar2 [EBP+0FCh] 

• [EBP-6] = lresult [EBP+0FAh] 

• [EBP-8] = Kitöltő bájt 

Nagyon fontos észrevennünk, hogy az „enter” szekcióban a lokális változók helyfoglalása az „ebp” 

befagyasztása után zajlik le, vagyis az „ebp” a szabványos hívás esetén mintegy elválaszja egymástól a lokális 

változókat és a paramétereket, az [ebp+x] a paramétereket, az [ebp-x] pedig a lokális változókat címzi. 

Ugyanakkor számunkra elegendő, ha a paraméterekre, illetve a lokális változókra szimbolikus nevükön 

hivatkozunk, a fordító elvégzi a hivatkozások fix címekre fordítását. 

 

Nézzük meg ezt a „Disassembly” ablakban is. A tárgykódok utolsó bájtjaiban láthatjuk az eltolást az [ebp]-hez 

képest: 
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Az eredményt az adatterületen létrehozott változókba is eltároljuk, hogy a hívás helyén elérhessük azok 

tartalmát: 

 

A fenti két utasítás tárgykódja: 

 

Az első „mov” utasításban használnunk kellett a „word ptr” típusmódosítást, mivel a „ByteArray” „byte” típusú 

adat, az „ax” pedig 2 bájtos. A második „move” utasítás már nem igényelte a típusmódosítást, mert a 

„WordArray” címkéhez „word” típust rendeltünk. Ugyanakkor a tárgykódban mindkét esetben az eredeti 

változó hivatkozást és típusmódosítást láthatunk. 

Végül Keressük meg a tárgykódban a „leave” szekciót. 

 

A „leave” utasítás felszabadítja a lokális adatterületet, valamint visszatárolja az eredeti „ebp”-t a veremből, a 

verem-mutatót 8+4=12 bájttal megnöveli. Esetünkben a „leave” után a stack tartalma a következő: 

9-9. ábra - 

 

A „ret 8” egyrészt kiolvassa a visszatérési címet a veremből és bemozgatja az „eip”-be, majd még 8 bájttal 

felemeli a verem mutató értékét, így visszaállítja a verem-egyensúlyt. 

 

A függvények az eredmények visszaadását elsődlegesen a regiszterekben valósítják meg, de lehetőségünk van a 

globális adatterületre (amit akár a szubrutinban is létrehozhatunk) tárolni a visszadadott értéket. 

Folytassuk a kódunkat a főprogramban a függvény meghívása után, és alkalmazzunk néhány technikát az 

eredményünk elővételére. 

Az első kézenfekvő lehetőség az ax tartalmának olvasása, a másik, mely nem teljesen szabványos, sőt igazából 

tiltott is, hogy a verem régi tartalmát elérjük, hiszen pontosan tudjuk, hogy mi, milyen sorrendben került bele, és 

így az „lresult” lokális változónkat kiolvashatjuk. (A használat elsősorban azért tiltott, mert a vermet időközben 

egy másik szubrutin használhatja, tartalmát elronthatja, így az eredményben nem lehetünk biztosak). 

9-10. ábra - 
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A verem tartalmára az „ebp”-vel címezünk, úgy, hogy az aktuális „stack pointert” bemozgatjuk az „ebp”-be. A 

alapján az [ebp-4]-es címen éppen a „PAR2” paraméterünket találjuk, az „lresult” lokális paraméter pedig éppen 

az [ebp+2+2+2+2+4+4+2+2+2] = [ebp+22] címen van, ez alapján vesszük elő. 

 

Végül megmutatjuk, hogy a szubrutinban, a .data szegmensben létrehozott változónkat elérjük a főprogramból 

is. Ehhez a főprogram adatszegmensében hozzunk létre egy pointert, mely a szubrutinban deklarált változónkra 

mutat. Vegyük észre, hogy bár a változó deklarálása sokkal később történik, mint a pointeré, nem kapunk 

fordítási hibaüzenetet. Ennek oka, hogy… 

 

Most már kiolvashatjuk az eredményt, közvetlenül az adatból, vagy indexregiszteres címzéssel a rá mutató 

pointerből is: 

 

4. Szabványos szubrutin-hívás az „invoke” makróval, 
pointer alkalmazásával 

Az invoke utasítás definiciója lehetővé teszi nagyon flexibilis használatát pointereken keresztül. Ez azt jelenti, 

hogy a függvény hívását egy mutatón keresztül valósítjuk meg, a mutató tartalma viszont futási időben 

változhat, vagyis ugyanaz a kódrészlet több azonos szignatúrájú, eltérő funkcionalitású szubrutint is képes 

használni. Ezzel a technikával kódunk produktivitása nagymértékben növelhető, illetve jobban szervezhető. 

Külön előnye, hogy a pointer használatával egy stuktúra elemként szimulálhatjuk az objetum orientált fejlesztés 

tagfüggvényeinek egységbe zárását, ami szintén jelentős programfejlesztési hatékonyságot jelent. 

A következőkben erre mutatunk példát, melyhez legelőször is hozzunk létre egy struktúrát: 
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Az adatszegmensben deklaráljunk egy „AdderClass” típusú változót, melynek „AddPnt” tagját inicializáljuk egy 

„AdderProc” nevű függvény címével: 

 

A legegyszerűbb esetben hívjuk meg a függvényt az „invoke” makróval, és adjuk át paraméterként a struktúra-

példányunk címét. 

 

A függvény, melyet a kódterület végére kell írnunk, legyen a következő: 

 

Az összeadandó tagokat a bázisregiszteres indexelt címzéssel értük el a struktúra kezdőcíméből, mint átadott 

paraméterből kiindulva. Az eredményt szintén a struktúrán keresztül kapjuk vissza, annak „RTag”-jában 

tároljuk le. Végül a hívás helyén az eredményt a struktúra tagjainak segítségével írtuk ki. 

Lépjünk egy absztrakciós szinttel feljebb, és valósítsuk meg úgy a függvényhívást, hogy nem a nevével, hanem 

a pointerével hívjuk meg a függvényt, amit a struktúrából kapunk meg. 

 

Nézzük meg a két „invoke” utasítás (inkább a két „call” utasítás) közti különbséget a tárgykódban. Az első 

esetben a hívás egy fix címen lévő függvényre történik, mely relatív címszámítással a „call” utasítást követő 

címtől (00EE12ECh) éppen 0109h távolságra van. 

 

A második esetben a hívás az [Add_X_To_Y+6] címen lévő függvénycímre történik meg, mely a struktúra 

„AddPnt” tagján lévő pointert jelenti. 

 

Végül definiáljunk egy olyan függvényt, mely a stack-en lévő visszatérési címből visszafelé előveszi a hívott 

függvény pointerének címét, mely éppen a struktúra-példányunk „AddPnt” tagjának címe lesz. Ebből már 

visszaszámolva rá tud címezni az „XTag”-ra, az „YTag”-ra és az „RTag”-ra is. Ekkor a hívás már 

paraméterátadás nélkül történik meg, a függvényben a számolás a struktúra szabályai szerint zajlik. Ehhez 

létrehozunk egy másik függvényt, melynek neve „AdderProcNP” lesz, az „Add_X_To_Y.AddPnt” tagját pedig 

az új függvényre állítjuk be. 

Érdekes megfigyelni, hogy ez az alkalmazás nem igényelte a struktúra megváltoztatását. 
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A hívás ismét az [Add_X_To_Y+6] címen lévő függvénycímre történik meg, mely a struktúra „AddPnt” tagján 

lévő pointert jelenti, ami most egy másik szubrutinra mutat: 

 

A hívás után a veremben a következő nop (90) utasítás címe van. A megelőző 4 bájt viszont éppen a struktúránk 

„AddPnt” tagjának a címe (003E400Ah). Mivel az „AddPnt” tag a struktúra elejétől 6 bájtra van, az előzőleg 

kiolvasott cím (003E400Ah)-6bájt éppen struktúránk kezdőcímét fogja adni. 

9-10. ábra - 

 

A „pushad” és „pushfd” utasítások éppen 36 bájttal növelik a verem méretét (és csökkentik a stack pointer 

értékét) ezért a visszatérési címet a „stack pointer”+36 címről tudjuk kiolvasni. Ezt a címet bemozgatjuk az 

„ebx”-be, majd 4 bájttal lejjebb megyünk, ahonnan az „Add_X_To_Y.AddPnt” címét kapjuk meg, ez kerül az 

„eax”-be. 

 

Következő lépésként az „ebx”-ben fogjuk előállítani az „AddX_To_Y” kezdőcímét. Kiindulunk az előbb az 

„eax”-ben előállt „AddPnt” tag címéből, és levonjuk belőle a megelőző tagok méretét ((SIZEOF AdderClass)-

4). Ezzel az „ebx”-ben a struktúránk kezdőcíme van, innen már folytathatjuk ugyanúgy, mint az „AdderProc” 

függvényben. 
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10. fejezet - Assembly utasítások 

A legfontosabb assembly utasítások tárgyalása előtt az előző fejezetben megismert függvényhívásokat fogjuk 

alkalmazni néhány példán keresztül. Az új projektünk neve „ASM_009_Utasitasok” lesz, az eddigi template-ből 

indulunk ki, valamint saját „include” fájlt fogunk használni „Utasitasok.inc” néven. Ahhoz, hogy ebben az 

„include” definiált változókat és függvényeket használhassuk a főprogramban, fel kell vennünk az „include”-ok 

közé. 

 

Az első feladat, amit meg szeretnénk valósítani, egy olyan függvény, amely az első n darab szám összegét 

számolja ki. Az első n darab szám egy számtani sorozatot alkot, melynek első eleme az 1, a differenciája szintén 

1. A számtani sorozat első n tagjának összegére létezik képlet: 

sn=(a1+an)∙n/2. Ezt a mostani példára alkalmazva: sn=(1+n)∙n/2. 

Mi most nem ezt a képletet fogjuk használni, hanem egy ciklusban kiszámoljuk a megfelelő összeget. 

Hozzunk létre az „include” fájlban egy struktúrát a következő szerkezettel: 

 

A struktúra „NDB” tagja tartalmazza azt az értéket, amennyi darab szám összegét szeretnénk kiszámolni, az 

összeget pedig a „Summa” tagban fogjuk előállítani. 

Az „include” fájl kódterületén írjuk meg a függvényünket „SummaProc” néven. A függvény paraméterként egy 

„dword” típusú pointert fog kapni, mely szándékaink szerint egy „GaussClass” típusú változóra mutat. A 

függvény elején elmentjük az összes regisztert, majd a flageket is, amit a végén vissza is tárolunk, fordított 

sorrendben, mint ahogy mentettük. Ezután az „ebx”-en keresztül fogjuk a struktúra példányának tagjait elérni, 

ehhez használjuk az „assume” utasítást, majd feltöltjük az „ebx”-et a kapott pointerrel. 

Az „ecx”-et használjuk a ciklus számlálására, amit a „loop” automatikusan csökkent. Mivel az „NDB” struktúra 

tagot „byte”-nak definiáltuk, ezért azt az „ecx” alsó bájtjába töltjük, miután kinulláztuk az „ecx”-et. A számokat 

felülről lefelé adjuk össze, de ennek esetünkben nincs jelentősége. 

 

Az „eax”-ben előállított eredményt visszaírjuk a struktúra példány „Summa” tagjába. Mivel mindkettő 4 bájtos, 

ezért típusmódosításra nincs szükség. 

Hívjuk meg a főprogramban az „include” fájlban létrehozott függvényünket. Ehhez az adatterületen szükségünk 

lesz a struktúránk egy példányára, melyben deklaráláskor az „NDB” tagot 100d-vel inicializáljuk: 

 

A kódterületen ezután meghívhatjuk a függvényt a „GC100” változó címével: 
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A „printf” függvény szöveges részében használtunk egy ékezetes karaktert, mely a konzolon rosszul jelenik 

meg. Ismerkedjünk meg egy másik kiíratási lehetőséggel, a „MessageBox”-al, mely a szöveget egy kis ablakban 

jeleníti meg, és valamilyen felhasználói interakció hatására (pl. az „ok” gomb megnyomása) bezárja az ablakot. 

Ennek a függvénynek az alkalmazása során már egy kicsit kilépünk a konzolos alkalmazások köréből, és 

felhasználjuk, hogy „Windows” operációs rendszer alatt programozunk. A fejlécben megadott „masm32rt.inc” 

szerencsénkre tartalmazza az összes szükséges „include” és „lib” állományt továbbra is. 

A függvény szintaxisa: MessageBox( HWND, LPSTR, LPSTR, UINT ), ahol 

• HWND –ezzel a paraméterrel később részletesen foglalkozunk, most csak annyit említünk meg róla, hogy ha 

lenne olyan szülő ablak, amiből meghívjuk ezt a függvényt, annak az azonosítóját kellene átadnunk, mivel 

most nincs, ezért a NULL konstans lesz a paraméter 

• LPSTR egy pointer egy stringre, ez az üzenet, amit megjelenít az ablak 

• LPSTR egy pointer egy stringre, ez lesz az ablak fejlécében 

• UINT egy konstans (ún. enumeráció), a gombot (feliratát és funkcióját) azonosítja (pl. OK) 

Ez a függvény a „USER32.DLL”-ben található. Ahhoz, hogy kipróbálhassuk, hozzunk létre az adatterületen két 

új változót. 

 

Hívjuk meg a főprogramban a „Messagebox” függvényt: 

 

Ha lefuttatjuk a kódunkat, megjelenik a „MessageBox” ablak, de nem pont azt a szöveget látjuk, amit ki 

akartunk íratni (). 

10-1. ábra - 

 

Ennek oka az, hogy programunkat „__UNICODE__” direktívával fordítottuk, a szöveges változóink viszont 

„ANSI” karakterkódolásúk. Ennek a problémának a kiküszöbölésére írjunk egy olyan függvényt, mely „ANSI” 

kódolású szövegeket „Unicode”-ra fordít. 

 

Az „lstrlen” egy „Windows API” függvény, amely az átadott sztring hosszát adja vissza az „eax” regiszterben (a 

termináló „0” karakter nélkül). Szintaxisa: 

int WINAPI lstrlen( _In_ LPCTSTR lpString); 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms647492(v=vs.85).aspx  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms647492(v=vs.85).aspx


 Assembly utasítások  

 257  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A másik felhasznált függvény a „MultiByteToWideChar”, amely egy tetszőleges karakter sztringet „UTF 16” 

(széles karakterű) sztringre fordít. Szintaxisa a következő („_In_”-el a bemenő, „_Out”-al a kimenő paramérerek 

vannak jelölve) 

int MultiByteToWideChar(_In_ UINT CodePage, 

_In_ DWORD dwFlags, 

_In_ LPCSTR lpMultiByteStr, 

_In_ int cbMultiByte, 

_Out_opt_ LPWSTR lpWideCharStr, 

_In_ int cchWideChar ); 

ahol a 

• „CodePage” az a kódlap, amiben az átadott sztring kódolva van. A CP_ACP Windows rendszer 

alapértelmezett ANSI kódlapját jelöli. 

• „lpMultiByteStr” mutató arra a stringre, amit konvertálni akarunk 

• „cbMultiByte” a konvertálandó sztring hossza bájtokban. Ha a sztring 0-val terminált, ez a paraméter lehet -1, 

ekkor a teljes input sztringre megtörténik a konverzió, a termináló 0-t is beleértve. Ekkor az eredményül 

kapott Unicode sztring is 0-val terminált. 

• „lpWideCharStr” [kimenő paraméter, opcionális], az eredmény Unicode sztringre mutató pointer 

• „cchWideChar” - az „lpWideCharStr” mérete karakterekben. Ha 0, akkor a függvény szükséges buffer 

méretét adja vissza, és nem használja az „lpWideCharStr”-t, az előző függvény „eax”-ben előállított 

eredményét adjuk át. 

Ahhoz, hogy az „Ansi2Uni” függvényünket meg tudjuk hívni, deklaráljuk a két Unicode sztringeket tartalmazó 

változónkat is az adatterületen: 

 

Cseréljük ki a főprogramban az előző „MessageBox” hívásunkat a következő három sorra. 

 

A két Unicode-ra átalakított sztringgel már jól működik a „MessageBox”-unk (). 

Ahhoz, hogy ne kelljen minden „MessageBox” hívásakor három sort írnunk, létrehozunk egy függvényt, mely 

pontosan a fenti 3 sort tartalmazza, ezzel kódunkat átláthatóbbá tesszük. Tegyük ezt a függvény deklarációt az 

„include” fájlunkba. 

10-2. ábra - 
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A függvény neve „BBMsgBox” lett („MsgBox” függvény létezik már). Figyeljük meg, hogy az átadott 

paramétereknek nem mondtuk meg a típusát, ekkor a fordító automatikusan „dword” típust feltételez. A hívás 

során a függvény már a kiírandó sztring változók címét kapja meg, és adja tovább. 

A szubrutinon belül meghívott függvények paraméterátadása során használtuk az „addr” operátort, amely az 

utána következő szimbólum címét adja át a függvénynek, csak az invoke direktívával együtt használható, egy 

címke címének regiszterbe töltésére nem alkalmas. Az invoke direktívával együtt használva is van különbség az 

„addr” és az „offset” között: 

• Míg az „addr”-el nem tudunk olyan címkéket kezelni, melyek az „invoke” hívásnál későbbi címen lettek 

definiálva, az „offset” képes erre. 

• Az ”addr” képes kezelni a lokális változókat, illetve az átadott paramétereket, az „offset” azonban nem. Az 

előző fejezetben láttuk, hogy egy lokális változónak a hívás során a veremben történik a helyfoglalás futási 

időben, a címe is csak akkor áll rendelkezésre. Az „offset”-et a fordító már fordítási időben értelmezi és 

címekre fordítja (ezt láthattuk a tárgykódban), ez természetesen a lokális változók esetében nem lehetséges. 

Az „addr” direktíva esetén a fordító előbb végez egy vizsgálatot, hogy lokális vagy globális a paraméter, amit 

át akarunk adni. Ha globális, akkor az „offset” direktívával a címe kerül a tárgykódba, illetve a verembe. Ha a 

változó lokális, akkor az aktuális függvény meghívása előtt a „lea” utasítást használja (load effective adress), 

mely képes egy címet futási időben meghatározni. A következő példában az „_UniTextBuffer” egy lokális 

változó, a „lea” futási időben a verembeli címét kiolvassa, betölti az „eax”-be, majd az kerül a verembe. 

 

Cseréljük ki a főprogramban a fenti 3 sort a saját „BBMsgBox” függvényünk hívására, futtatás után ugyanazt az 

eredményt látjuk, mint az előző esetben 

 

Ennyi bevezető után rátérhetünk a legfontosabb assembly utasítások ismertetésére. Az adatterületen hozzunk 

létre egy „double word” típusú memória-változót, melyet „word”-ként és „byte”-ként is el akarunk érni. Ezt 

egyrészt a korábban megismert „LABEL” direktívával tesszük meg, másrészt használjuk a „this” operátort. 

 

1. Adatmozgató utasítások 

1.1. „mov” utasítás 

A második operandus (forrás) tartalmát az elsőbe (cél) mozgatja. Az operandusok lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 

• regiszter-csatolt adat 
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• memóriaváltozó-csatolt adat 

A regiszterek a következőek lehetnek (a továbbiakban csak regiszterként hivatkozunk rájuk): 

• al/ax/eax 

• bl/bx/ebx 

• cl/cx/ecx 

• dl/dx/edx 

• si/esi 

• di/edi 

• bp/ebp 

• sp/esp 

A szegmensregiszterek mindig 16 bitesek, használhatjuk a cs,ds,es,ss regisztereket, de csak olvasásra, „cs” 

tartalmának felülírása „Illegal instruction”, „es”-é pedig „Access violation” futási hibát eredményez. Próbáljuk 

ki néhány sorban a „mov” utasítást debug módban, minden utasítás után ellenőrizzük le a regiszterek és a 

változók értékét. 

 

1.2. „xchg céloperandus, forrásoperandus” utasítás 

A cél és a forrásoperandusok közötti adatcserét valósít meg. Az operandusok lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 

 

2. Címképző utasítások 

2.1. „lea regiszter, memóriaváltozó” utasítás 

A második operandus offszet címét betölti az első operandusként megadott regiszterbe. 

Hasonlítsuk össze az „offset” direktívát és a „lea” utasítást. 

• A következő két utasítás teljesen egyenértékű, de az „offset” direktíva hatékonyabb: 

 

• A „lea” utasítást használhatjuk összetett címzéssel egy lépésben. Mindkét utasítás ugyanazt az eredményt 

adja, ugyanakkor a „lea” nem állítja a flageket, mert nem zajlik aritmetikai művelet. 
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• Az „offset” statikus címeknél használható, a címet fordítási időben kiszámítja az assembler, míg a „lea” futási 

idejű címképzésre is alkalmas. (Ezt láttuk az „addr” direktíva értelmezésénél) 

Lássunk példát összetett címzések használatára a „lea” utasítással: 

 

3. Veremkezelő utasítások 

3.1. „push”/ „pop” utasítások 

Az utasítással egy vagy több adatot menthetünk vagy visszatölthetünk a verembe/veremről. A Verem kezelése 

cínű fejezetben részletesen leírtuk a használatát, ezért most csak néhány példán keresztül használjuk az 

utasításokat mindig párban, hogy a veremegyensúlyt ne borítsuk fel. 

 

3.2. „enter locals, stack-level” utasítás 

Az invoke utasítás egy szubrutinba való belépéskor használja. Az első paraméter a lokális helyfoglalás mértéke, 

a második stack frame-k száma egymásba ágyazott szubrutinok esetén, mi nem fogjuk használni. 

 

Megcsinálja a következőket is, bár a tárgykódban nem látszanak: 

 

3.3. „leave” utasítás 

Helyreállítja az utolsó „enter” utasítást. A tárgykódba semmit se fordít be, de a lokális helyfoglalással növeli a 

stack pointert, majd végrehajt egy „pop ebp”-t is. 

 

4. Státuszregiszterrel kapcsolatos utasítások 
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4.1. „lahf” utasítás 

Az „ah” regiszterbe a flag regiszter alsó szavának alsó bájtját tölti. A 8080-as processzoroknál használt utasítás. 

 

4.2. „sahf” utasítás 

Az „ah” regiszter tartalmát a flag regiszter alsó szavának alsó bájtjába tölti. A 8080-as processzoroknál használt 

utasítás. Mára már csak a vezérlő biteket írjuk ezzel (directon, interrupt, trap, stb.) 

 

5. Adatkiterjesztő utasítások 

A következő utasításoknak nincs operandusa, mindegyik az akkumulátor regiszterrel dolgozik. 

5.1. „cbw” utasítás (convert byte to word) 

Az utasítás előjelesen kiterjeszti az „al”-ben szereplő 8 bites értéket „ax”-re, vagyis az „al” 7. bitjét bemásolja az 

„ax” 8-15. bitjeibe. Ez az utasítás különösen fontos, amikor 8 bites osztást hajtunk végre. 

5.2. „cwd” utasítás (convert word to double) 

Az utasítás előjelesen kiterjeszti az „ax”-ben szereplő 16 bites értéket 32 bitre, az eredményt pedig eltárolja a 

„dx:ax”-ben, vagyis az „ax” 15. bitjét bemásolja az „dx” összes bitjébe. Ez az utasítás a 8086 processzorokon is 

elérhető, ez magyarázza, hogy miért nem az „eax”-be történik a kiterjesztés. 

5.3. „cwde” utasítás (convert extended word to double) 

Az utasítás előjelesen kiterjeszti az „ax”-ben szereplő 16 bites értéket 32 bitre, az eredményt az „eax”-be 

helyezi, vagyis az „ax” 15. bitjét bemásolja az „eax” 16-31. bitjeibe. Az utasítás csak a 80386, és annál későbbi 

processzorok utasításkészletében található. 

5.4. „cdq” utasítás (convert double to quadro) 

Az utasítás előjelesen kiterjeszti az „eax”-ben szereplő 32 bites értéket 64 bitre, az eredményt pedig eltárolja a 

„edx:eax”-ben, vagyis az „eax” 31. bitjét bemásolja az „edx” összes bitjébe. Az utasítás csak a 80386, és annál 

későbbi processzorok utasításkészletében található. 

Alkalmazzuk a fenti utasításokat néhány példán keresztül, érdemes lépésenként végrehajtani és figyelni a 

regiszterek tartalmát. 

 

5.5. „movsx céloperandus, forrásoperandus” utasítás 

A forrásoperandus értékét bemásolja a céloperandusba, miközben előjelkiterjesztést végez. Az utasítás nevében 

szereplő „sx” (signum extended) az előjebit kiterjesztésére utal. Az operandusok lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 
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5.6. „movzx céloperandus, forrásoperandus” utasítás 

A forrásoperandus értékét bemásolja a céloperandusba, miközben a kiterjesztést 0 bitekkel valósítja meg. Az 

utasítás nevében szereplő „zx” (zero extended) a 0 bittel való kiterjesztésére utal. 

Az operandusok lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

 

6. Adatkonverziók 

6.1. „bswap” utasítás 

Egy 32 bites regiszterben lévő adatot „Little Endian”-ról „Big Endian”-ra alakít, vagyis megfordítja a bájtok 

sorrendjét. (Az első byte helyet cserél a negyedikkel, a második a harmadikkal.) 

 

6.2. „xlat” utasítás 

Keresést hajt végre egy táblázatban. Az „al” regisztert használja a táblázatban indexként, a táblázat elejének 

címét az „ebx” regiszterbe kell tölteni. A táblázatban megtalált bájtot az „al”-ben adja vissza. 

 

7. Aritmetikai utasítások (összeadás, kivonás) 
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7.1. „add céloperandus, forrásoperandus” utasítás 

A céloperandushoz hozzáadja a forrásoperandust, az eredmény a céloperandusban keletkezik. Az operandusok 

lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 

• regiszter-csatolt adat 

• memóriaváltozó-csatolt adat 

 

7.2. „adc céloperandus, forrásoperandus” utasítás (add with 
carry) 

A céloperandushoz hozzáadja a forrásoperandust és a „carry flag”-et, az eredmény a céloperandusban 

keletkezik. Az operandusok lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 

• regiszter-csatolt adat 

• memóriaváltozó-csatolt adat 

A következő kódrészletben 2 db 8 bájtos szám összeadására mutatunk példát. 

 

7.3. „inc” utasítás 

Az operandus értékét 1-el megnöveli. Az operandus lehet: 

• regiszter 

• memóriaváltozó 
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7.4. „xadd céloperandus, forrásoperandus” utasítás (exchange 
and add) 

Az utasítás elvégzi az összeadást a céloperandusra, és annak eredeti tartalmát a forrás operandusba másolja. 

Csak a 80486-os és annál fejlettebb processzorok esetén használható. Az operandusok lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 

 

7.5. „aaa” utasítás 

Két pakolatlan BCD szám összeadása után az „ax”-ben lévő eredményt pakolatlan BCD formátumra alakítja. 

 

7.6. „daa” utasítás 

Két pakolt BCD szám összeadása után az „ax”-ben lévő eredményt pakolt BCD formátumra alakítja. 

 

7.7. „sub céloperandus, forrásoperandus” utasítás 

A céloperandusból kivonja a forrásoperandust, az eredmény a céloperandusban keletkezik. Az operandusok 

lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 

• regiszter-csatolt adat 

• memóriaváltozó-csatolt adat 

 

7.8. „sbb céloperandus, forrásoperandus” utasítás (sub with 
borrow) 

A céloperandusból kivonja a forrásoperandust és a „borrow flag”-et, az eredmény a céloperandusban keletkezik. 

Az operandusok lehetnek: 
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• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 

• regiszter-csatolt adat 

• memóriaváltozó-csatolt adat 

A következő kódrészletben 2 db 8 bájtos szám kivonására mutatunk példát, melyben használjuk az „sbb” 

utasítást. 

 

7.9. „dec” utasítás 

Az operandus értékét 1-el csökkenti. Az operandus lehet: 

• regiszter 

• memóriaváltozó 

 

7.10. „aas” utasítás 

Két pakolatlan BCD szám kivonása után az „ax”-ben lévő eredményt pakolatlan BCD formátumra alakítja. 

 

7.11. „das” utasítás 

Két pakolt BCD szám kivonása után az „ax”-ben lévő eredményt pakolt BCD formátumra alakítja. 

 

7.12. „aam” utasítás 

Két pakolatlan BCD szám szorzása után az „al”-ben lévő eredményt pakolatlan BCD formátumra alakítja, az 

eredményt az „ax”-be pakolja. Használhatjuk szorzási művelet nélkül is számok BCD konvertálására is. 
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Az utasítás akkor működik megfelelően, ha két számjegyű a pakolatlan BCD. A 100d szám átalakítás a febnti 

módon 00000A00h eredményt ad az „eax”-ben. 

 

3 vagy több számjegyű szám átalakítására alkalmazhatjuk a következő módszert. Legyen az átalakítandó 

számunk a 239, az első „aam” utasítás után az „eax” tartalma 00001709h. A legalsó bájton már megkaptuk a 

helyes eredményt, ezt elmentjük a „dl”-be, az „al”-be pedig lehozzuk az „ah”-t. („eax”: 00001717h). Ezen az 

alsó bájton (017h) ismét végrehajtjuk a pakolatlan BCD konverziót, melynek 0203h lesz az eredménye az „ax”-

ben. Már csak annyi a dolgunk, hogy a „dl”-be mentett tartalmat visszamásoljuk az „al”-be, miután a 0203h-t az 

„eax”-ben 8 bittel feljebb léptetjük („shl eax,8). 

 

8. Összehasonlító utasítások 

8.1. „cmp” utasítás 

Az első operandusból kivonja a második operandust, ennek megfelelően beállítja a flageket, miközben az 

operandusokat változatlanul hagyja. Az operandusok lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 

• regiszter-csatolt adat 

• memóriaváltozó-csatolt adat 

 

8.2. „cmpxchg céloperandus, forrásoperandus” utasítás 

A céloperandust összehasonlítja az „al/ax/eax” (mérettől függően) tartalmával. Egyenlőség esetén a zéró flaget 

1-re állítja, és a forrásoperandus tartalmát a céloperandusra másolja. Egyébként a zéró flaget 0-ra állítja, és az 

akkumulátorba másolja a céloperandust. Csak azonos méretű operandusokkal működik, 80486 processzortól 

felfelé. 

 

8.3. „neg operandus” utasítás 
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Az operandus kettes komplemensét képzi. 

 

9. Aritmetikai utasítások (szorzás, osztás) 

9.1. „mul operandus” utasítás 

Előjel nélküli szorzást hajt végre az akkumulátor tartalmával és a megadott 8/16/32 bites operandussal. A 

szorzás lehet 

• kis szorzás, 8 bites operandus esetén: operandus∙„al”, eredmény az „ax”-be 

• közepes szorzás, 16 bites operandus esetén: operandus∙”ax”, eredmény a „dx:ax”-be 

• nagy szorzás, 32 bites operandus esetén: operandus∙„eax”, eredmény az „edx:eax”-be 

 

9.2. „imul op1, op2, op3” utasítás 

Előjeles szorzást hajt végre. Az operandusok függvényében az eredmények a következő értéket veszik fel: 
 

  
op1 op2 op3 eredmény 

imul reg8 
    

ax=al*op1 

imul reg16 
    

dx:ax=ax*op1 

imul reg32 
    

edx:eax=eax*op

1 

imul reg16 reg16/ mem16 
  

op1=op1*op2 

imul reg32 reg32/ mem32 
  

op1=op1*op2 

imul reg16 közvetlen_adat

16 

  
op1=op1*op2 

imul reg32 közvetlen_adat

32 

  
op1=op1*op2 

imul reg16 reg16/ mem16 közvetlen_adat

16 
op1=op2*op3 
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imul reg32 reg32/ mem32 közvetlen_adat

32 
op1=op2*op3 

Az „imul” utasítás 1 operandus esetén hasonlóan működik, mint a „mul” utasítás: 

 

Az első két adat mérethelyességét már a fordító ellenőrzi, a csatolt adat előjelkiterjesztéséről nekünk kell 

gondoskodni. Az első esetben -15d=F1h-val akarunk szorozni, amit a fordító 00F1h-ra terjeszt ki, így az 

eredmény hibás lesz, a második esetben saját kiterjesztést végzünk, FFF1h-val szorzunk, így már helyes 

eredményt kapunk. 

 

Végül néhány példán keresztül leellenőrizhetjük, hogy a szorzás során hol képződik az eredmény: 

 

9.3. „div operandus” utasítás 

Előjel nélküli osztást hajt végre. Az operandus (osztó) mérete, és a használt regiszterek közötti összefüggést a 

tartalmazza. 
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Operandus, osztó Osztandó Hányados Maradék 

8 bites ax al ah 

16 bites dx:ax ax dx 

32 bites edx:eax eax edx 

A fenti részletezésből látható, hogy 8 bites osztandóval nem számolhatunk, az osztandó 16,32, vagy 64 bites kell 

legyen, az osztásban használt regisztereket, azok méretét az osztó mérete határozza meg. 

 

Gyakori programozói hiba, hogy az osztandót nem megfelelő mértékben inicializáljuk, a következő példában 

0Fh=15d-vel akarunk osztani, ezt azonban nem az „ax”-be, hanem az „al”-be töltjük. Az osztás ennek ellenére 

„ax”-ben lévő adattal történik, ami az előkészítés miatt 010Fh=271d, a hányados az „al”-ben 5Ah=90d, a 

maradék az „ah”-ban 1d, 90d∙3d+1d=271d. 

 

Ha 16 bites osztóval szeretnénk osztani, akkor az osztandónak 32 bitesnek kell lennie, amit a „dx:ax” regiszter 

tartalmaz. Fontos, hogy a dx tartalmát megfelelően inicializáljuk, vagyis az „ax”-et előjelesen ki kell terjeszteni 

a „dx”-re. A következő példában, mivel „ax”-ben pozitív szám van, ez a „dx” regiszter kinullázását jelenti. 

 

Ha túl nagy szám kerül az osztandóba, és túl kicsi az osztóba, a hányados olyan nagy lehet, hogy nem fér el a 

célregiszterben. Ekkor kiváltódik egy ún. megszakítás (interrupt). 

A memóriában az első lapon van egy táblázat, az interrupt tábla, amely tulajdonképpen egy, a korábbiakban 

tárgyalt „jump” tábla, 4 bájtos pointereket tartalmaz. Az interrupt tulajdonképpen egy vezérlésátadás ebben a 

táblában található címre. Az első 5 interrupt elhelyezkedését a mutatja. 
 

Cím Tartalom Interrupt szám Leírás 

0000H 4 bájtos pointer INT 0 Divide error 

0004H 4 bájtos pointer INT 1 Single step 

0008H 4 bájtos pointer INT 2 NMI harware 

int 

0010H 4 bájtos pointer INT 3 Break point 

0014H 4 bájtos pointer INT 4 Overflow 

A egy rövid összefoglalót tartalmaz a megszakításokról. 
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0 Divide Error 0-val való osztás 

1 Debug Exceptions Lépésenkénti végrehajtás 

2 NMI Interrupt Hardver megszakítás 

3 Breakpoint Töréspont 

4 INTO Detected Overflow Túlcsordulás 

5 BOUND Range Exceeded Tömb indexelési hiba 

6 Invalid Opcode Invalid operációs kód 

7 Coprocessor Not Available Az aritmetikai processzor nem 

elérhető 

8 Double Exception 
  

9 Coprocessor Segment 

Overrun 
Aritmetikai processzor szegmens 

hiba 

10 Invalid Task State Segment 
  

11 Segment Not Present 
  

12 Stack Fault Verem hiba 

13 General Protection Általános védelmi hiba 

14 Page Fault Laphiba 

15 (reserved) 
  

16 Coprocessor Error Aritmetikai processzor hiba 

17-32 Reserved Fenntartva 

Mi történik, amikor egy megszakítás kiváltódik? Az INT 4 hatására a következő műveletek futnak le: 

• pushfd 

• clear IF (interrupt flag) 

• clear TF (trap flag) 

• push eip 

• eip-be betöltődik az interrupt táblában tárolt cím 

• a futás folytatódik ettől a címtől 

• ….csinál, amit csinál 

• a végén van egy „iret” utasítás, mely végrehajtja a 
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• pop eip 

• popfd 

Folytassuk az előző példát, ahol a 4-es interrupt-ot fogjuk kiváltani: 

 

A futás során „Integer overflow” hibaüzenetet kapunk (), a vezérlés az operációs rendszerhez kerül. 

10-3. ábra - 

 

A nullával való osztás az „int 0” megszakítást váltja ki. 

 

„Integer division by zero” hibaüzenet keletkezik (). Amikor assemblyben programozunk, mindig vizsgáljuk meg 

az osztás előtt az esetleges 0-val való osztás lehetőségét és kezeljük le a hibát, mert az operaciós rendszertől 

nem kapjuk vissza a vezérlést, ha az „int 02” kiváltódott. 

10-4. ábra - 

 

9.4. „idiv operandus” utasítás 
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Előjeles osztást hajt végre. Az operandus (osztó) mérete, és a használt regiszterek közötti összefüggést az 

tartalmazza. 
 

Operandus, osztó Osztandó Hányados Maradék 

8 bites ax al ah 

16 bites dx:ax ax dx 

32 bites edx:eax eax edx 

Előjeles osztásnál különösen figyelnünk kell a megfelelő méretű regiszterek feltöltéséről. Ha 8 bites osztóval 

akarunk osztani, akkor az „ax”-ben kell szerepelnie előjelhelyesen az osztandónak. Mivel a hányados és a 

maradék az „al:ah”-ban előjelesen képződik, azt a következő példában „dx:ax”-re előjelesen terjesztettük ki: 

 

Ha az osztó 16 bites, akkor mindig a „dx:ax”-ben van az osztandó. Könnyen elkövethetjük azt a hibát, hogy az 

osztónk elfér az „ax”-ben, ezért bemozgatjuk, de a „dx”-el nem törődünk, holott az osztásban az abban lévő 

érték is szerepet játszik. Ebben az esetben is gondoskodnunk kell az „ax” regiszter „dx”-be történő előjeles 

kiterjesztéséről. (Ez praktikusan pozitív szám esetén a „dx” 0-zását, negatív szám esetén pedig FFFFh-val való 

feltöltését jelenti). 

 

Könnyű továbbgondolni, hogy 32 bites osztó esetén az osztandót az „edx:eax” tartalmazza előjelhelyesen, a 

hányados az „eax”-ben, a maradék az „edx”-ben keletkezik, „eax”-et „rax”-re, „edx”-et „rdx”-re kell 

kiterjeszteni. 

10. Logikai utasítások 

10.1. „not operandus” 

Az operandus bitenkénti negálását hajtja végre, az eredményt visszatárolja az operandusba. 

 

10.2. „and céloperandus, forrásoperandus” utasítás 

A céloperandus és a forrásoperandus között bitenkénti „and” műveletet hajt végre, az eredmény a cél 

operandusban keletkezik. Az operandusok lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 

• regiszter-csatolt adat 
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• memóriaváltozó-csatolt adat 

 

10.3. „or céloperandus, forrásoperandus” utasítás 

A céloperandus és a forrásoperandus között bitenkénti „or” műveletet hajt végre, az eredmény a cél 

operandusban keletkezik. Az operandusok lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 

• regiszter-csatolt adat 

• memóriaváltozó-csatolt adat 

 

10.4. „xor céloperandus, forrásoperandus” utasítás 

A céloperandus és a forrásoperandus között bitenkénti „xor” műveletet hajt végre, az eredmény a cél 

operandusban keletkezik. Az operandusok lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 

• regiszter-csatolt adat 

• memóriaváltozó-csatolt adat 

 

Az „and”, „or, „xor” utasítások operandusait ugyanolyan kombinációkban használhatjuk: 

 

Az „and” utasítást használjuk például „maszkolásra”, azaz annak a megállapítására, hogy adott bit(ek) 1-es 

értéket vesz(nek)-e fel. A következő példában arra akarunk választ kapni, hogy egy adott regiszter 3. bitjében 1-

es van-e, ezért a 8h bitmintával hozzuk „and” kapcsolatba. Az eredményben az összes, 3. bittől különböző 

helyen biztosan 0 lesz, a 3. biten pedig 1, ha az eredeti értékben is 1 volt a 3. biten, egyébként pedig 0. 

Vagyis az „and” művelet eredménye 0, ha a 3. biten 0 volt, ekkor a ZF=1 miatt a „jz” ugrik a megadott címkére. 

Most, mivel a 3. bit 1-t tartalmazott, ZF=0 lesz, a „jz” nem ugrik, hanem továbbcsorog. A példában az „and” 

előtt elmentettük az „eax”-et a veremre, majd visszatároltuk, mert az értékével még dolgozni fogunk. 
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10.5. „switch” makró használata 

A „switch” makrót ún. többszörös esetszétválasztásra használhatjuk. Szintaxisa a következő: 

switch operandus 

case érték1 

case érték2 

… 

default 

endsw 

Az operandus lehet regiszter vagy memóriaváltozó. 

A feladat, amin keresztül bemutatjuk a használatát az lesz, hogy az „eax” regiszter tartalmától függően 

különböző dolgot írunk ki a konzolra. Az összehasonlító értékeket nem számokkal fogjuk definiálni, hanem 

szimbolikus konstansokat adunk meg helyettük, ezzel olvashatóvá tesszük a kódot. 

 

Az „and” utasítást használtuk először az „al” regiszter tartalmának kinullázására. Miután biztosan 0 van a 

megfelelő (alsó 8) bitekben, a „xor” utasítással bemozgathatunk oda értéket. A következő „and” utasításban az 

„eax” regisztert úgy maszkoljuk, hogy az alsó három bitet (7h) változatlanul hagyja, a többit pedig kinullázza. 

Ezután a „case” után következő értékekkel összahasonlítjuk az „eax” tartalmát, egyezés esetén végrehajtjuk a 

programsorokat egészen a következő „case” ágig. Ezután a program az „endsw” utáni utasításon folytatja a 

működést. Ha az „eax” tartalma egyik „case” ágban szereplő értékkel sem egyezik, akkor a „default” ágra kerül 

a vezérlés, majd az „endsw” utáni utasításon folytatódik a program. 

A logikai utasításokat használhatjuk egy bitmintában egy adott bit 1-re. illetve 0-ra állítására (beállítás/törlés). 

Az „eax”-ben lévő tetszőleges bitmintának a 12. bitjét szeretnénk 1-be billenteni úgy, hogy a többi bitet 

változatlanul hagyjuk. Ehhez szükségünk van egy olyan bináris számra, mely éppen a 12. pozíción tartalmaz 1-

et, a többin pedig 0-t. Belátható, hogy az „eax” és a „Bit12” közti „or” művelet a nem 1-es bit esetén pontosan 

akkor ad 1-et, ha az eredeti bit is 1-es volt, és pontosan akkor 0-t, ha az eredeti is az volt. Mi a helyzet a 

beállítandó bittel? Mivel az „or” művelet eredménye mindig 1, ha valamelyik bit 1-es, ezért itt biztosan 1-es 

lesz, amit el szerettünk volna érni. 

A bit negálására a „xor” műveletet használjuk ugyanezzel a konstanssal. A „xor” pontosan akkor 1, ha az 

operandusok különbözőek, egyébként pedig 0. A 12. biten kívüli biteket 0-val hozzuk „xor” kapcsolatba. Ahol 

1-t találunk, ott 1 „xor” 0 =1 lesz, ahol 0 volt, ott 0 „xor” 0=0, vagyis ezeket a biteket változatlanul hagyjuk. 

Vizsgáljuk most a 12. bitet. 1 „xor”1 = 0, mert megegyeznek, 0 „xor” 1 = 1, mert különbözőek, vagyis a 12. bit 

éppen ellenkezőjére fordul. Itt nem jó a reset szó szerintem!!! 
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Nézzük, mi fordul be a tárgykódba a switch hatására: 

 

A „switch” az „eax”-be mozgatja az utasítás operandusát (esetünkben most az is „eax”). A „case” hatására egy 

komparálási művelet kerül a tárgykódba, mely az „eax” tartalmát a „piros”=1h szimbolikus konstanssal 

hasonlítja össze. Ha nem egyezik az érték, akkor a következő „case” ágra ugrik, melyhez definiál egy saját 

címkét @C0001 néven. Egyenlőség esetén végrehajtja a „printf” makrót, és rácsorog a „jmp @C0009” 

utasításra, ami az „endsw” utáni utasításra ugratja. 

11. Előre definiált szimbólumok 

A következő táblázatban megadjuk az assemblerben használható előre definiált szimbólumokat táblázatos 

formában. 
 

Szimbólum Description Leírás 

$ The current value of the location 

counter. 
Az aktuális címet adja vissza 

? In data declarations, a value that 

the assembler allocates but does 

not initialize. 

inicializálatlan adatterület 

@@: Defines a code label 

recognizable only between 

label1 and label2, where label1 

is either start of code or the 

previous @@: label, and label2 

is either end of code or the next 

@@: label. 

See @B and @F. 

Anonim címke 

@B The location of the previous 

@@: label. 
Az előző anonim címke 
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Szimbólum Description Leírás 

@CatStr( 

string1 [[, 

string2...]] ) 

Macro function that 

concatenates one or more 

strings. Returns a string. 

egy vagy több sztringet konkatenáló 

makró függvény, egy sztringet ad 

vissza 

@code The name of the code segment 

(text macro). 
A kódszegmens neve (text makró) 

@CodeSize 0 for TINY, SMALL, 

COMPACT, and FLAT 

models, and 1 for MEDIUM, 

LARGE, and HUGE models 

(numeric equate). 

TINY, SMALL, COMPACT, és 

FLAT memóriamodell esetén 0-t, 

MEDIUM, LARGE, és HUGE 

esetén 1-et ad vissza (numerikus 

equ). 

@Cpu A bit mask specifying the 

processor mode (numeric 

equate). 

A processzor módot adja vissza egy 

bitmaszk formájában (numerikus 

equ) 

@CurSeg The name of the current segment 

(text macro). 
Az aktuális szegmens neve (text 

makró) 

@data The name of the default data 

group. Evaluates to DGROUP 

for all models except FLAT. 

Evaluates to FLAT under the 

FLAT memory model (text 

macro). 

A default adatcsoport nevét adja 

vissza, ha nem flat modellben 

dolgozunk. Flat modell esetén a 

FLAT-et adja (text makró) 

@DataSize 0 for TINY, SMALL, 

MEDIUM, and FLAT models, 

1 for COMPACT and LARGE 

models, and 2 for HUGE model 

(numeric equate). 

TINY, SMALL, MEDIUM, és 

FLAT memóriamodell esetén 0-t, 

COMPACT ésLARGE esetén 1-

et, HUGE esetén 2-t ad vissza 

(numerikus equ). 

@Date The system date in the format 

mm/dd/yy (text macro). 
A rendszer dátum mm/dd/yy 

formátumban (text makró) 

@Environ( 

envvar  ) 
Value of environment variable 

envvar (macro function). 
Az envvar nevű környezeti változó 

értéke (makró függvény) 

@F The location of the next @@: 

label. 
A következő anonim címke 

@fardata The name of the segment 

defined by the .FARDATA 

directive (text macro). 

A .FARDATA direktíva által 

definiált szegmens neve (text 

makró) 

@fardata? The name of the segment 

defined by the .FARDATA? 

directive (text macro). 

A .FARDATA? direktíva által 

definiált szegmens neve (text 

makró) 

@FileCur The name of the current file 

(text macro). 
Az aktuális fájl neve (text makró) 

@FileName The base name of the main file A lefordított főprogram neve (text 
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Szimbólum Description Leírás 

being assembled (text macro). makró) 

@InStr( 

[[position]], 

string1, 

string2 ) 

Macro function that finds the 

first occurrence of string2 in 

string1, beginning at position 

within string1. If position does 

not appear, search begins at start 

of string1. Returns a position 

integer or 0 if string2 is not 

found. 

Egy makró függvény, mely a 

string1-ben megkeresi a string2 első 

előfordulását a string1 position-jától 

kezdve. Ha a positiont nem adjuk 

meg, a string1 kezdetétől keres. 

Visszaad egy egész pozíciót, vagy 

0-t, ha string2 nem található 

@Interface Information about the language 

parameters (numeric equate). 
Nyelvi beállításokról ad információt 

(numerikus equ) 

@Line The source line number in the 

current file (numeric equate). 
A forráskód sorszáma (numerikus 

equ) 

@Model 1 for TINY model, 2 for 

SMALL model, 3 for 

COMPACT model, 4 for 

MEDIUM model, 5 for 

LARGE model, 6 for HUGE 

model, and 7 for FLAT model 

(numeric equate). 

  

@SizeStr( 

string  ) 
Macro function that returns the 

length of the given string. 

Returns an integer. 

Makró függvény, amely visszaadja 

egy sztring méretét egész számként. 

@SubStr( 

string , 

position [[, 

length]] ) 

Macro function that returns a 

substring starting at position. 
Makró függvény, mely egy 

részsztringet ad vissza a position-tól 

kezdve, length hosszan 

@stack DGROUP for near stacks or 

STACK for far stacks (text 

macro). 

  

@Time The system time in 24-hour 

hh:mm:ss format (text macro). 
A rendszer idő 24 órás hh:mm:ss 

formátumban (text makró) 

@Version 610 in MASM 6.1 (text macro). 610 MASM 6.1 esetén (text makró) 

@WordSize Two for a 16-bit segment or 4 

for a 32-bit segment (numeric 

equate). 

16 bites szegmens esetén 2-t, 32 

bites szegmens esetén 4-et ad vissza 

(numerikus equ) 

12. Operátorok 

A az operátorok rövid leírását tartalmazza. 
 

Operátor Description Leírás 
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Operátor Description Leírás 

expression1  + 

expression2 
Returns expression1 plus 

expression2. 
expression1 plusz expression2 

expression1 – 

expression2 
Returns expression1 minus 

expression2. 
expression1 mínusz expression2. 

expression1  * 

expression2 
Returns expression1 times 

expression2. 
expression1-szer expression2. 

expression1  / 

expression2 
Returns expression1 divided 

by expression2. 
expression1 per expression2. 

–expression Reverses the sign of 

expression. 
expression-szer mínusz 1. 

expression1  

[expression2 ] 
Returns expression1 plus 

[expression2]. 
expression1 plusz [expression2]. 

segment : 

expression 
Overrides the default segment 

of expression with segment. 

The segment can be a 

segment register, group name, 

segment name, or segment 

expression. The expression 

must be a constant. 

Az expression kifejezésdefault 

szegmensének felüldefiniálása a 

segment-el. A segment lehet egy 

szegmens regiszter, egy csoport-

név, egy szegmens név, vagy egy 

szegmens kifejezés. Az expression 

konstans kell legyen 

expression . field 

[[. field]]... 
Returns expression plus the 

offset of field within its 

structure or union. 

Az expression kifejezésplusz a 

(field offszetje) egy struktúrán 

vagy egy union-on belül. 

[register ]. field 

[[. field]]... 
Returns value at the location 

pointed to by register plus the 

offset of field within its 

structure or union. 

A register által mutatott cím plusz 

a (field offszetje) egy struktúrán 

vagy egy union-on belül. 

<text > Treats text as a single literal 

element. 
A text-et egyszerű literálként 

kezeli. 

“text” Treats “text” as a string. A “text”-et sztringként kezeli. 

’text’ Treats ’text’ as a string. A ’text’ -et sztringként kezeli. 

!character Treats character as a literal 

character rather than as an 

operator or symbol. 

A character-t karakter literálként, 

nem operátorként vagy 

szimbólumként kezeli. 

;text Treats text as a comment. A text–et megjegyzésként kezeli. 

;;text Treats text as a comment in a 

macro that appears only in the 

macro definition. The listing 

does not show text where the 

macro is expanded. 

A text-et olyan megjegyzésként 

kezeli egy makróban, ami csak a 

makró definícióban jelenik meg, a 

használatánál nem. 
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Operátor Description Leírás 

%expression Treats the value of expression 

in a macro argument as text. 
Az expression kifejezésértékét egy 

makró argumentumában 

szövegként tekinti. 

&parameter& Replaces parameter with its 

corresponding argument 

value. 

Behelyettesíti a parameter-t a 

megfelelő argumentum értékével. 

ABS See the EXTERNDEF 

directive. 
Lásd az EXTERNDEF direktívát. 

ADDR See the INVOKE directive. Lásd az INVOKE directívát 

expression1  

AND 

expression2 

Returns the result of a bitwise 

AND operation for 

expression1 and expression2. 

Az expression1 és az expression2 

bitenkénti „és” művelete 

count  DUP 

(initialvalue [[, 

initialvalue]]...) 

Specifies count number of 

declarations of initialvalue. 
Egy változó deklarációjában count 

darabot határoz meg az 

initialvalue-ból 

expression1  EQ 

expression2 
Returns true (–1) if 

expression1 equals 

expression2, or returns false 

(0) if it does not. 

Igaz (–1), ha expression1 egyenlő 

expression2-vel, egyébkénthamis 

(0). 

expression1  GE 

expression2 
Returns true (–1) if 

expression1 is greater-than-

or-equal-to expression2, or 

returns false (0) if it is not. 

Igaz (–1), ha expression1 nagyobb 

vagy egyenlő, mint expression2 

egyébkénthamis (0). 

expression1  GT 

expression2 
Returns true (–1) if 

expression1 is greater than 

expression2, or returns false 

(0) if it is not. 

Igaz (–1), ha expression1 nagyobb, 

mint expression2 egyébkénthamis 

(0). 

HIGH 

expression 
Returns the high byte of 

expression. 
Az expression kifejezés felső 

bájtját adja. 

HIGHWORD 

expression 
Returns the high word of 

expression. 
Az expression kifejezés felső 

szavát adja. 

expression1  LE 

expression2 
Returns true (–1) if 

expression1 is less than or 

equal to expression2, or 

returns false (0) if it is not. 

Igaz (–1), ha expression1 kisebb 

vagy egyenlő, mint expression2 

egyébkénthamis (0). 

LENGTH 

variable 
Returns the number of data 

items in variable created by 

the first initializer. 

A variable változó első 

inicializálásakor megadott 

adatelemeinek száma. 

LENGTHOF 

variable 
Returns the number of data 

objects in variable. 
A variable változó 

adatobjektumainak száma. 
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Operátor Description Leírás 

LOW 

expression 
Returns the low byte of 

expression. 
Az expression kifejezés alsó bájtját 

adja. 

LOWWORD 

expression 
Returns the low word of 

expression. 
Az expression kifejezés alsó szavát 

adja. 

LROFFSET 

expression 
Returns the offset of 

expression. Same as 

OFFSET, but it generates a 

loader resolved offset, which 

allows Windows to relocate 

code segments. 

Az expression kifejezés offszetje. 

Ugyanaz, mint az OFFSET, de 

egy loader által lefoglat offszettet 

generál, mely lehetővé teszi a 

Windows számára, hogy relokálja 

a kód szegmenst. 

expression1  LT 

expression2 
Returns true (–1) if 

expression1 is less than 

expression2, or returns false 

(0) if it is not. 

Igaz (–1), ha expression1 kisebb, 

mint expression2 egyébkénthamis 

(0). 

MASK 

{recordfieldname 

| record} 

Returns a bit mask in which 

the bits in recordfieldname or 

record are set and all other 

bits are cleared. 

Egy bitmaszkot ad vissza, amiben 

a recordfieldname vagy record 

bitek 1-esek, a többi 0-s. 

expression1  

MOD 

expression2 

Returns the integer value of 

the remainder (modulo) when 

dividing expression1 by 

expression2 

expression1 és expression2 

osztásának egész maradéka 

expression1  NE 

expression2 
Returns true (–1) if 

expression1 does not equal 

expression2, or returns false 

(0) if it does. 

Igaz (–1), ha expression1 nem 

egyenlő expression2-vel, 

egyébkénthamis (0). 

NOT expression Returns expression with all 

bits reversed. 
Az expression kifejezés összes 

bitjének megfordítása 

OFFSET 

expression 
Returns the offset of 

expression. 
Az expression kifejezés offszetje 

OPATTR 

expression 
Returns a word defining the 

mode and scope of 

expression. The low byte is 

identical to the byte returned 

by .TYPE. The high byte 

contains additional 

information. 

Egy „word”-öt ad vissza, amiben 

az expression kifejezés módja és 

hatóköre van. Az alsó bájt 

ugyanaz, mint a .TYPE visszaadott 

értéke, afelső bájt kiegészítő 

információkat tartalmaz. 

expression1  OR 

expression2 
Returns the result of a bitwise 

OR operation for expression1 

and expression2. 

Az expression1 és az expression2 

bitenkénti „vagy” művelete 

type  PTR 

expression 
Forces the expression to be 

treated as having the specified 

type. 

A expression kifejezést a megadott 

type-ként kezeli. 
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Operátor Description Leírás 

[[distance]] PTR 

type 
Specifies a pointer to type. Egy adott type típusra mutató 

pointert ad 

SEG expression Returns the segment of 

expression. 
Az expression kifejezés szegmense 

expression  SHL 

count 
Returns the result of shifting 

the bits of expression left 

count number of bits. 

Az expression kifejezés bitenkénti 

balra léptetése count-szor 

SHORT label Sets the type of label to short. 

All jumps to label must be 

short (within the 

A label címketípusát shortra állítja. 

Minden címkére történő ugrásnak 

rövid ugrásnak kell lenni (-128 és 

127 közötti relatív ugrás) 

expression  SHR 

count 
Returns the result of shifting 

the bits of expression right 

count number of bits. 

Az expression kifejezés bitenkénti 

jobbra léptetése count-szor 

SIZE variable Returns the number of bytes 

in variable allocated by the 

first initializer. 

A variable változó által az első 

inicializáláskor lefoglalt bájtok 

száma. 

SIZEOF 

{variable | type} 
Returns the number of bytes 

in variable or type. 
A variable változó vagy a type 

típus bájtokban vett mérete 

THIS type Returns an operand of 

specified type whose offset 

and segment values are 

A megadott type típusú operandust 

ad vissza, amelynek offszetje és 

szegmense az aktuális memóriacím 

.TYPE 

expression 
See OPATTR. Lásd OPATTR. 

TYPE 

expression 
Returns the type of 

expression. 
Az expression kifejezés típusát 

adja vissza 

WIDTH 

{recordfieldname 

| record} 

Returns the width in bits of 

the current recordfieldname 

or record. 

A recordfieldname vagy record 

bitekben vett szélessége 

expression1  

XOR 

expression2 

Returns the result of a bitwise 

XOR operation for 

expression1 and expression2. 

Az expression1 és az expression2 

bitenkénti „kizáró vagy” művelete. 

13. Futás idejű operátorok 

A következő operátorokat csak az .IF, .WHILE, vagy .REPEAT blokkokon belül használhatjuk, futás időben, 

és nem fordítási időben értékelődnek ki: 
 

Operátor Description Leírás 

expression1  == Is equal to. Egyenlő-e 
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expression2 

expression1  != 

expression2 
Is not equal to. Nem egyenlő-e 

expression1  > 

expression2 
Is greater than. Nagyobb-e 

expression1  >= 

expression2 
Is greater than or equal 

to. 
Nagyobb vagy 

egyenlő-e 

expression1  < 

expression2 
Is less than. Kisebb-e 

expression1  <= 

expression2 
Is less than or equal to. Kisebb vagy egyenlő-

e 

expression1  || 

expression2 
Logical OR. Logikai VAGY 

expression1  && 

expression2 
Logical AND. Logikai ÉS 

expression1  & 

expression2 
Bitwise AND. Bitenkénti ÉS 

!expression Logical negation. Logikai negáció 

CARRY? Status of carry flag. A carry flag státusza 

OVERFLOW? Status of overflow flag. Az overflow flag 

státusza 

PARITY? Status of parity flag. A parity flag státusza 

SIGN? Status of sign flag. A sign flag státusza 

ZERO? Status of zero flag. A zero flag státusza 

14. Bitléptető, bittesztelő utasítások 

14.1. „shl/sal céloperandus, lépésszám” utasítás 

Az első operandust bitenként balra lépteti. A lépésszámot a második operandus határozza meg, miközben az 

LSB-be minden léptetésnél 0 kerül, az MSB pedig a carry-be mozog. A lépésszámot vagy csatolt adatként 

adhatjuk meg, vagy a „cl” regiszterben. A műveletet lépésenként tulajdonképpen felfoghatjuk 2-vel történő 

aritmetikai szorzásnak. 
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14.2. „shr/sar céloperandus, lépésszám” utasítás 

Az első operandust bitenként jobbra lépteti. A lépésszámot a második operandus határozza meg, miközben az 

MSB-be minden léptetésnél 0 kerül, az LSB pedig a carry-be mozog. A lépésszámot vagy csatolt adatként 

adhatjuk meg, vagy a „cl” regiszterben. A műveletet lépésenként tulajdonképpen felfoghatjuk 2-vel történő 

aritmetikai osztásnak. 

 

14.3. „shld céloperandus, forrásoperandus, lépésszám” utasítás 

A céloperandus tartalmát balra lépteti bitenként a lépésszámnak megfelelő mértékben, de az LSB bitekbe nem 

0-t léptet be, hanem a forrásoperandus megfelelő számú MSB bitjét, miközben a forrásoperandust változatlanul 

hagyja. A forrás és a céloperandusnak azonos méretünek kell lenni, csak 16 vagy 32 bitesek lehetnek. A 

kiléptetés a carry-n keresztül zajlik. Egy példán bemutatva: 

 

 

14.4. „shrd céloperandus, forrásoperandus, lépésszám” utasítás 

A céloperandus tartalmát jobbra lépteti bitenként a lépésszámnak megfelelő mértékben, de a felső bitekbe nem 

0-t léptet be, hanem a forrásoperandus megfelelő számú (=lépésszám) utolsó bitjét, miközben a forrásoperandust 

változatlanul hagyja. A forrás és a céloperandusnak azonos méretűnek kell lenni, csak 16 vagy 32 bitesek 

lehetnek. A kiléptetés a carry-n keresztül zajlik. Egy példán bemutatva: 
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14.5. „rcl/rol céloperandus, lépésszám” utasítás (rotate carry left) 

Az első operandust bitenként balra lépteti, a legfelső bitet a carry-be mozgatja, miközben az LSB-be minden 

léptetésnél bekerül az előző carry flag értéke. A lépésszámot a második operandus határozza meg. A 

lépésszámot vagy csatolt adatként adhatjuk meg, vagy a „cl” regiszterben. 

 

14.6. „rcr/ror céloperandus, lépésszám” utasítás (rotate carry 
right) 

Az első operandust bitenként jobbra lépteti, a legalsó bitet a carry-be mozgatja, miközben a legfelső bitbe 

minden léptetésnél bekerül az előző carry flag értéke. A lépésszámot a második operandus határozza meg. A 

lépésszámot vagy csatolt adatként adhatjuk meg, vagy a „cl” regiszterben. 

 

14.7. „test céloperandus, forrásoperandus” 

Az utasítás az operandusok megfelelő bitjei között „and” műveletet hajt végre, majd az eredménytől függően 

beállítja a zéró flag értékét, miközben az operandusokat változatlanul hagyja. Az operandusok lehetnek: 

• regiszter-regiszter 
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• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 

• regiszter-csatolt adat 

• memóriaváltozó-csatolt adat 

Használhatjuk egy tetszőleges bitmintában az n. helyiértéken lévő bit alaki értékének megállapítására. Ekkor az 

egyik operandusunk egy olyan bitminta legyen, ahol az n. helyiértéken 1 van, az összes többin pedig 0. A „test” 

utasítás hatására ZF=1, ha a második operandusban 0 van az n. helyi értéken, ZF=0 egyébként. Több bites 

vizsgálat esetén a ZF=0 azt jelenti, hogy a vizsgált bitek valamelyike 1-es, ZF=1 pedig azt, hogy a vizsgált bitek 

mindegyike 0-s. 

 

Alkalmas a „test” utasítás nulla vizsgálatra is, amennyiben a vizsgált operandust az FFFFFFFFh bitmintával 

teszteljük. Ez pontosan akkor ad 0-t, ha az eredeti operandusban minden bit 0 volt, ekkor ZF=1 lesz. 

 

14.8. „bt céloperandus, forrásoperandus” 

Az utasítás a céloperandus - forrásoperandusban meghatározott indexű – bitjét a carry-be másolja, miközben a 

céloperandus változatlan marad. Az operandusok lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 

• regiszter-csatolt adat 

• memóriaváltozó-csatolt adat 

 

Az utasítást használhatjuk egy többbájtos változó adott n. bájtjának m. bitjének elérésére, hiszen ez éppen az 

(n∙8)+m. bit lesz. A példában először a „MemVar” változó 10. bájtjának 1. bitjét szeretnénk elérni, majd a 2. 

bájt 3. bitjét. 
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14.9. „bts céloperandus, forrásoperandus” 

Az utasítás a céloperandus - forrásoperandusban meghatározott indexű – bitjét a carry-be másolja, miközben ezt 

a bitet a céloperandusban 1-re állítja. Az operandusok lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 

• regiszter-csatolt adat 

• memóriaváltozó-csatolt adat 

14.10. „btr céloperandus, forrásoperandus” 

Az utasítás a céloperandus - forrásoperandusban meghatározott indexű – bitjét a carry-be másolja, miközben ezt 

a bitet a céloperandusban 0-ra állítja. Az operandusok lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 

• regiszter-csatolt adat 

• memóriaváltozó-csatolt adat 

14.11. „btc céloperandus, forrásoperandus” 

Az utasítás a céloperandus - forrásoperandusban meghatározott indexű – bitjét a carry-be másolja, miközben ezt 

a bitet a céloperandusban az eredeti ellenkezőjére állítja. Az operandusok lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 

• regiszter-csatolt adat 

• memóriaváltozó-csatolt adat 

 

14.12. „bsf céloperandus, forrásoperandus” 

Az utasítás a forrásoperandusban bites keresést hajt végre jobbról balra haladva, és az első 1 értékű bit helyi 

érték pozícióját a cél operandusba tölti (a helyi értékek mindig jobbról balra számozódnak!), miközben a zéró 

flagbe 0 érték kerül. Ha a forrásoperandusban nincs 1 bit, a céloperandus tartalma határozatlan, a ZF=1 lesz. Az 

operandusok lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 
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14.13. „bsr céloperandus, forrásoperandus” 

Az utasítás a forrásoperandusban bites keresést hajt végre balról jobbra haladva, és az első 1 értékű bit helyi 

érték pozícióját a cél operandusba tölti (a helyi értékek mindig jobbról balra számozódnak!), miközben a zéró 

flagbe 0 érték kerül. Ha a forrásoperandusban nincs 1 bit, a céloperandus tartalma határozatlan, a ZF=1 lesz. Az 

operandusok lehetnek: 

• regiszter-regiszter 

• regiszter-memóriaváltozó 

• memóriaváltozó-regiszter 

 

15. Feltételes értékadó utasítások 

Az utasítások a feltételek teljesülésétől függően 0-t vagy 1-et töltenek az operandusként szereplő 8 bites 

regiszterbe, vagy memóriaváltozóba. 
 

Utasítás Leírás Feltétel Alias 

setc Beállítás, ha van átvitel C=1 setb, 

setnae 

setnc Beállítás, ha nincs átvitel C=0 setnb, 

setae 

setz Beállítás, ha nulla Z=1 sete 

setnz Beállítás, ha nem nulla Z=0 setne 

sets Beállítás, ha van előjel S=1 
  

setns Beállítás, ha nincs előjel S=0 
  

seto Beállítás, ha van 

túlcsordulás 
OV=1 

  

setno Beállítás, ha nincs 

túlcsordulás 
OV=0 

  

setp Beállítás, ha van párosság P=1 setpe 

setnp Beállítás, ha nincs 

párosság 
P=0 setpo 

Előjel nélküli komparálás után a következő utasításokat alkalmazhatjuk: 
 

Utasítás Leírás Feltétel Alias 

seta Beállítás, ha fölötte van (n) C=0 & setnbe 
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Z=0 

setnbe Beállítás, ha nem [alatta vagy egyenlő] 

(nem kve) 
C=0 & 

Z=0 
seta 

setae Beállítás, ha fölötte van vagy egyenlő (nve) C=0 setnc, 

setnb 

setnb Beállítás, ha nincs alatta (nk) C=0 setnc, 

setae 

setb Beállítás, ha alatta van (k) C=1 setc, 

setnae 

setnae Beállítás, ha nem (fölötte vagy egyenlő) 

(nnve) 
C=1 setc, setb 

setbe Beállítás, ha alatta vagy egyenlő (kve) C=1 | Z=1 setna 

setna Beállítás, ha nincs fölötte (nn) C=1 | Z=1 setbe 

sete Beállítás, ha egyenlő (e) Z=1 setz 

setne Beállítás, ha nem egyenlő (neme) Z=0 setnz 

Előjeles komparálás esetén pedig ezek az utasítások használhatók: 
 

Utasítás Leírás Feltétel Alias 

setg Beállítás, ha nagyobb (n) S = OV & 

Z=0 
setnle 

setnle Beállítás, ha nem (kisebb, vagy egyenlő) 

(kve) 
S = OV & 

Z=0 
setg 

setge Beállítás, ha nagyobb, vagy egyenlő (nve) S = OV setnl 

setnl Beállítás, ha nem kisebb (nk) S = OV setge 

setl Beállítás, ha kisebb (k) S <> OV setnge 

setnge Beállítás, ha nem (nagyobb, vagy egyenlő) 

(nnve) 
S <> OV setl 

setle Beállítás, ha kisebb, vagy egyenlő (kve) S <> OV | 

Z=1 
setng 

setng Beállítás, ha nem nagyobb (nn) S <> OV | 

Z=1 
setle 

sete Beállítás, ha egyenlő (e) Z = 1 setz 

setne Beállítás, ha nem egyenlő (ne) Z = 0 setnz 
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16. In/Out utasítások 

A perifériák programozására kétféle eljárás terjedt el. Az egyik az ún. memóriába ágyazott hozzáférés, mely azt 

jelenti, hogy a perifériális áramkörök bemeneti és kimeneti regisztereit ugyanúgy látjuk a memóriában, mintha 

azok egyszerű memória címek és tárhelyek lennének. A másik módszer a processzornak a külön erre a célra 

tervezett utasítása, amikor a processzor olyan vezérlő jeleket generál, amelyekből kikódolható a perifériális 

áramkör közvetlen megszólítása. Ezek az „in” és „out” utasítások. Az „in/out” utasítások 256 darab periféria 

cím elérésre alkalmasak, hiszen a port cím mindig egy bájtos. Ha a cím 256 fölött van, akkor a „dx” be kell 

tölteni. Az alábbi utasítások a védett módban történő futtatás miatt hibára futnak, mert ilyenkor a hardver 

eszközök közvetlen elérése nem engedélyezett, ezért is nem tudunk pld. SMC (self modifying code, önmagát 

módosító kód) programot készíteni. 

 

17. Sztring utasítások 

A sztring utasítások alapvetően sztring manipulációkra tervezettek, de összetettségük és hatékonyságuk miatt 

gyakran használjuk őket egyedi vagy ciklikus adatmozgatás szervezésére. Az utasítások mnemonikjának utolsó 

betűje a művelet adatméretére utal ((b)yte (w)ord (d)ouble word). 
 

Utasítás Description Leírás 

movs move string Egy sztring mozgatása 

lods load string element into the 

accumulator 
Egy sztring elem betöltése az 

akumlátorba 

stos store accumulator into string 

element 
Az akkumulátor tartalmának eltárolása 

egy sztring elembe 

scas Scan string and check for match 

against the value in the 

accumulator 

A sztring szkennelése és 

összehasonlítása az akkumulátor 

tartalmával 

cmps compare two strings Két sztring összehasonlítása 

ins input a string from an I/O port Egy sztring beolvasása az I/O portról 

outs output a string to an I/O port Egy sztring kiírása az I/O portra 

17.1. „movs(b/w/d)” utasítás 

Az utasítás az „esi” által mutatott memóríacímről 1/2/4 bájtot átmásol az „edi” által mutatott memóriacímre. A 

PSW (Program Status Word) 10. bitje a „direction flag” vagy irányjelző bit, mely az adatblokkok feldolgozási 

irányát határozza meg. Ha egyes, akkor a magasabb címtől az alacsonyabb irányában történik az adatok 

feldolgozása, egyébként az alacsonyabb címtől a magasabb felé. Esetünkben ez azt jelenti, hogy DF=0 esetén a 

„movsb” utasítás végrehajtása után az „esi” és az „edi” értéke nő 1/2/4-el, DF=1 esetén pedig csökken (1/2/4-

el). Az utasítást tipikusan adatterületek másolására használhatjuk. 
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A következő példában használni fogunk egy ún. „rep” előtagot mely a felsorolt sztring utasítások prefixumaként 

használható. Hatására az utána következő utasítás ismétlődik, miközben minden lépés után az „ecx” regiszter 

tartalma dekrementálódik. Az ismétlődés addig tart, amíg az ecx el nem éri a 0-t. Az utasítás különböző 

változatai: 
 

Utasítás Leírás 1. Kilépési feltétel 2. Kilépési feltétel 

rep repeat a string 

operation 
ecx=0 nincs 

repz repeat while zero ecx=0 ZF=0 

repe repeat while equal ecx=0 ZF=0 

repnz repeat while not zero ecx=0 ZF=1 

repne repeat while not 

equal 
ecx=0 ZF=1 

 

Előkészítésként az „esi”-be a „FromByteArrayVar” kezdőcímét, az „edi”-be pedig a „ToByteArrayVar” 

kezdőcímét töltjük (a másolás az [esi]-ből az [edi]-be történik!), a változók nevét mi választottuk ilyen 

szemléletesnek. 

Végül az „ecx”-be a másolandó sztring méretét töltöttük (bájtokban, mivel bájtos másolás történik). A 

másolandó bájtok számát körültekintően kell meghatároznunk, mert előfordulhat, hogy más változó területébe is 

beleírunk akaratlanul. 

Az utasítás végrehajtása után a „ToByteArrayVar” kezdőcímétől 50-szer szerepel egymás után a „From” 

sztring, ahogyan az a „FromByteArrayVar”-ban is volt, az „esi” a „FromByteArrayVar” utáni címre mutat (ami 

egyébként nem más, mint a „FillerByteArrayVar” kezdőcíme), az „edi” pedig a „ToByteArrayVar” utánira, az 

„ecx”-ben 0 van. 

Fordítsuk most meg a másolás irányát, és a „FillerByteArrayVar” tartalmát másoljuk a „ToByteArrayVar”-ba. 

Kérdezzük le a „direction flag” értékét, majd állítsuk be a „std” utasítással, és utána ellenőrizzük a beállítást: 

 

Mivel visszafelé fogunk másolni, azért az „esi”-t a „FillerByteArrayVar” végére kell állítanunk: 
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Ezek után az „esi” a „FillerByteArrayVar” változó utáni első bájta mutat, az „edi” pedig a „ToByteArrayVar” 

utánira. Ha így hajtjuk végre a másolást, akkor az első bájt, amit másolunk, nem a változóink része lesz, vagyis 

beleírunk a „ToByteArrayVar” utáni memóriaterületre, ami nem más, mint a „FromArrayPnt” első bájtja, vagyis 

elrontjuk a pointerünk tartalmát. Az utoljára másolt bájt az eredeti változók 1. bájtja, a 0. bájt másolása nem 

történik meg. Próbáljuk ki: 

 

A hibát kiküszöbölendő, csökkentenünk kell a kezdőcímeket pontosan 1 bájttal, hogy jó helyről kezdődjön a 

másolás, és minden szükséges bájt másolásra kerüljön. A helyes kód tehát: 

 

Összefoglalva tehát, az előzőekben a "countdown copy"-val történő tömbös adatmozgatás két tipikus hibáját 

láthattuk, ami a „count up” copy esetében nem merül fel, vagyis a leszámlálásos tömb-másolásnál különösen 

figyeljünk a határokra. Úgy is mondhatnánk, hogy a „countdown” algoritmusokban fizetjük meg a nullával való 

idexelés „árát". 

17.2. ASCII kódtábla 

Az ASCII kódtábláról már tettünk említést korábban, most egy kicsit részletesebben bemutatjuk. A kódtábla 0-

127 tartalmaz kódokat a következő tartományok szerint felosztva (): 
 

  
Határok 

decimálisan 
Határok 

hexában 
Határok binárisan Tartalom 

1 0-31 00h-1Fh 0000 0000b-0001 

1111b 
az ún. vezérlő kódok: CR,LF,/t,/b, 

stb.. 

2 32-63 20h-3Fh 0010 0000b-0011 

1111b 
írásjelek és space, valamint a 

számok (30h..39h) 

3 64-95 40h-5Fh 0100 0000b-0101 

1111b 
nagybetűk (26) és a különleges 

karakterek I. 

4 96-127 60h-7Fh 0110 0000b-0111 

1111b 
kis betűk (26) és a különleges 

karakterek II. 

Ha megnézzük a tartomány határokat, akkor észrevehetjük, hogy egy ASCII kód 5. és 6. bitje egyértelműen 

meghatározza, hogy melyik tartományba tartozik. Vagyis könnyen lehet úgy kódolni egy üzenetet, hogy az 

csupa vezérlő karakternek, vagy írásjelnek látszódjék, azután a dekódoláskor a kódolási szabályt visszafelé 

alkalmazva értelmessé alakítható az üzenet. Fontos: Ez még nem titkosítás!!! Ha azonban a kódolás operációs 

kódokra való fordítása algoritmizálható, akkor az ún. SMC shell kódolással futtatható kódot hozhatunk létre a 

memóriában futás időben, aminek a visszafejtése igen időigényes, mert nehezen automatizálható. Erre példa a 

következő fejezetben ASM_SMC_Project-ben látható. 

A számjegyek bináris alakja és ASCII kódja közötti konverzió egyszerűen megvalósítható, ha az ASCII kód 

alsó fél bájtjára szűrést hajtunk végre: 

• Egy számjegy ASCII kódja & 0Fh = a szám bináris alakja 

• Bináris szám | 030h = a szám ASCII kódja. 
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Az ASCII táblában a karakterek kis és nagybetűs kódolása éppen az 5. karakterben tér el egymástól, vagyis ha 

az 5. bit 0-s, akkor nagybetű, ha 1-es, akkor kisbetű a karakterkód. 

17.3. „lods(b/w/d)” utasítás 

Az utasítás az „esi” által mutatott memóríacímről 1/2/4 bájtot bemozgat az akkumulátorba, majd a „direction” 

flag értékétől függően, DF=0 esetén „esi” értékét 1/2/4-el megnöveli, DF=1 esetén pedig csökkenti (1/2/4-el). 

17.4. „stos(b/w/d)” utasítás 

Az utasítás az „edi” által mutatott memóríacímre 1/2/4 bájtot mozgat az akkumulátorból, majd a „direction” flag 

értékétől függően, DF=0 esetén „edi” értékét 1/2/4-el megnöveli, DF=1 esetén pedig csökkenti (1/2/4-el). 

Az előző két utasítás használatát egy példán keresztül fogjuk bemutatni. Az előzőekben deklarált 

„FromByteArrayVar” változót bájtonként betöltjük a „ax”-be, nagybetűsre alakítjuk, majd bájtonként kiírjuk a 

„ToByteArrayVar” változóba. 

 

A korábbi példában láttuk, hogy egy rosszul megírt programrészlettel felül tudjuk írni a saját pointereink 

tartalmát. Persze, ez egy programozástechnikai, filozófiai kérdés lehet: hol definiáljuk a pointereket? Ha az 

adatterületek helyfoglalásai mögött vannak, és nincs "adat gap" (rés az adatok és a pointerek között), akkor 

elkövethetjük a fenti hibát, de ez már nagy valószínűséggel a fejlesztés során kiderül, illetve könnyen 

ellenőrizhető. Ha a pointerek az adatterületek helyfoglalásai előtt vannak, akkor is megsérthetjük a buffer 

határokat egy rossz kódrészlettel, de a hibát sokkal nehezebben vesszük észre a fejlesztés során, mert a 

pointerek mindig jó helyre mutatnak. Ezért személyes javaslatunk az, hogy a pointereket a buffer helyfoglalások 

mögé helyezzük, és írjunk olyan hibátlan, robosztus programot, ami ellenőrzi a buffer határokat. 

17.5. „scas(b/w/d)” utasítás 

Az utasítás az „edi” által mutatott memóriacím 1/2/4 bájtos tartalmát komparálja az akkumulátor tartalmával, és 

a kivonás eredményének megfelelően beállítja a flageket, majd a „direction” flag értékétől függően, DF=0 

esetén „edi” értékét 1/2/4-el megnöveli, DF=1 esetén pedig csökkenti (1/2/4-el). 

A következő kódrészletben az „edi”-t feltöltjük a „FromByteArrayVar” változónk kezdőcímével, majd annak 

25. bájtjába és az akkumulátorba elhelyezzük az „x” karaktert (78h). A számlálót, az „ecx”-et a változó 

bájtokban számított méretével töltjük fel, és elindítunk egy ciklust. A ciklusmagban az „scasb” utasítással 

vizsgáljuk, hogy az „edi” által mutatott tartalom és az akkumulátor tartalma megegyezik-e (eközben az „edi” 

tartalma 1-el megnőtt). Ha igen, a ZF=1 értéket vesz fel, ezért a „jz” utasítással a „VanIlyen” címkén folytatjuk 

a programot. ZF=0 esetén a „loop” csökkenti az „ecx”-et, és ha még nem 0-t talál benne, visszaugrik a ciklus 

elejére. Ha az „ecx” tartalma 0-vá válik, akkor továbbcsorgunk a „loop” utáni utasításra, mely egy feltétel 

nélküli ugrással kiugrat a programrészlet végére. A „VanIlyen” ágban az „edi” által mutatott címre (amely most 

a megtalált „x” karakter utáni cím) beírunk egy „y” karaktert. 



 Assembly utasítások  

 293  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

17.6. „cmps(b/w/d)” utasítás 

Az utasítás az „esi” által mutatott memóriacím 1/2/4 bájtos tartalmát komparálja az „edi” által mutatott 

memóriacím 1/2/4 bájtos tartalmával, és a kivonás eredményének megfelelően beállítja a flageket, majd a 

„direction” flag értékétől függően, DF=0 esetén „esi” és „edi” értékét 1/2/4-el megnöveli, DF=1 esetén pedig 

csökkenti azokat(1/2/4-el). 

Az előző gyakorlatokban a „ToByteArrayVar” bufferunkbe átmásoltuk a „FromByteArrayVar” tartalmát úgy, 

hogy minden bájtot nagybetűssé alakítottunk, majd elrontottuk a „FromByteArrayVar” változónk tartalmát, a 

25. bájtba írtunk egy „x”-et. Ezt a két változót szeretnénk bájtosan összehasonlítani egészen addig, amíg az első 

különböző karaktert meg nem találjuk. Az összehasonlítást úgy szeretnénk végrehajtani, hogy előtte mindkét 

memória-bájton lévő adatot kisbetűssé alakítjuk. Figyeljük meg, hogy a kisbetűssé alakításhoz a bájtok 

betöltésére és visszaírására nem használtuk a „lodsb”, „stosb” utasításokat, mert azok léptetnék az „esi”, illteve 

az „edi” regisztereket, így azok tartalma elromlana, mielőtt a komparálást végrehajtanánk. 

 

Futtassuk le a kódot, és nézzük meg a „FromByteArrayVar” és a „ToByteArrayVar” tartalmát (). Mindkét 

változóban csupa kisbetűvel szerepelnek a karakterek egészen az „x” karakterig, vagyis a ciklusunk addig futott, 

míg ezt az „x” karaktert nem olvastuk és különbözőséget találtunk. 

10-5. ábra - 

 

18. PSW-t vezérlő utasítások 
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18.1. „clc” utasítás 

Az utasítás a carry flaget 0-ra állítja. 

18.2. „stc” utasítás 

Az utasítás a carry flaget 1-re állítja. 

18.3. „cmc” utasítás 

Az utasítás a carry flaget az ellenkezőjére állítja. 

18.4. „cld” utasítás 

Az utasítás a direction flaget 0-ra állítja. 

18.5. „std” utasítás 

Az utasítás a direction flaget 1-re állítja. 

18.6. „cli” utasítás 

Az utasítás az interrupt flaget 0-ra állítja. 

18.7. „sti” utasítás 

Az utasítás az interrupt flaget 1-re állítja. 

 

19. Utasítások alkalmazása-zárópélda 

Leonardo Pisano, ismertebb nevén Fibonacci a XII. és XIII. század fordulóján élt matematikus egyike volt 

azoknak, akik a tízes alapú, helyi értékes számrendszert Európában meghonosították. Matematikai ismereteit 

egy Liber Abaci címen ismert munkájában foglalta össze, melyben a Fibonacci nyulaiként ismert probléma is 

megtalálható: 

Hány pár nyúlra szaporodik egy év alatt egy kezdeti nyúl-pár, ha tudjuk, a nyulak két hónap alatt válnak 

ivaréretté, és ezután minden pár minden hónapban egy új párnak ad életet és mindegyikük életben marad? 

Az első hónapban egy nyúl-párunk van, és ugyanannyi lesz a másodikban is; a párok száma csak a harmadik 

hónapban növekszik egyről kettőre. A következő hónapban a szülők újabb párnak adnak életet, így a párok 

száma háromra nő, az ötödik hónapban azonban már az új pár is képes szaporodni, így az új párok száma 

kettővel nő, vagyis az összes párok száma már öt lesz. A következő hónapban mindkét ifjabb generáció is hoz 

létre utódokat, a párok száma hárommal növekedve nyolcra változik. 

Az egyes hónapokban a nyúl-párok száma: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … Ezt a számsorozatot Fibonacci-

sorozatnak nevezzük. A sorozat elemeinek előállítási szabálya tehát a következő: Az első és második elem 1-es, 

a harmadik elemtől kezdve minden elem a megelőző két elem összegeként adódik: a1=1, a2=1 és an=an-1+an-2, ha 

n>2. A sorozat számai egészen hihetetlen helyeken bukkannak fel a természetben, egy fenyőtoboz spiráljában, 

egy csigaházban, vagy a virágszirmok számában. Másik különlegesség, hogy két szomszédos Fibonacci-szám 

hányadosa (an/an+1) n növekedésével egy különleges számhoz tart, melyet aranymetszési állandónak is neveznek 

(0,618). 
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A zárópéldában a Fibonacci sorozat elemeit fogjuk előállítani. Ehhez definiálunk egy struktúrát, melynek 3 tagja 

lesz. Az „FBNumbers” tagban a sorozat első 2 elemét (mely mindig 1) tároljuk. Az „FBLimit” tagban be lehet 

állítani, hogy hány darab számot szeretnénk előállítani. Az „FBCalculated” tag fogja tartalmazni az előáíított 

Fibonacci számokat. Mivel 255 darab helyet foglaltunk, ezért az „FBLimit”-ben megadott szám sem lehet ennél 

több. Ezt úgy fogjuk elérni, hogy az „FBLimit”-ben megadott szám alsó bájtját vesszük csak figyelembe, 

maszkolással eltekintünk a felső bájt tartalmától. A struktúrát az „include” fájlunkban hozzuk létre. 

 

Most nézzük azt a szubrutint, amely feltölti a fenti struktúrát a Fibonacci számokkal. A függvény egy struktúra-

példányra mutató pointert kap paraméterként. A kód elején elmentjük az összes regisztert és a flageket, 

melyeket a „ret” előtt visszaállítunk, így nem rontjuk el azok tartalmát. A paraméterként kapott pointert az 

„ebx”-be töltjük, a struktúra elemeit az „ebx”-en keresztül fogjuk elérni. Mivel nem használjuk az „Assume” 

direktívát, ezért minden tag elérésénél típusmódosítást kell alkalmaznunk. A számokat egy ciklusban fogjuk 

előállítani, a lépésszámlálásra az „ecx”-et használjuk, melyet feltöltünk a struktúra „FBLimit” tagjának 

értékével. Az előbbiekben említett méret-korlát miatt elvégzünk egy maszkolást az „ecx”-re. Tudjuk, hogy 255-

re definiáltuk az „FBCalculated” méretét, ezért a maszkolást elvégezhetnénk 0FFh-val is, de minden „beégetett” 

számmal megágyazhatunk egy későbbi hibának, ezért inkább válasszuk a futási időben előállított maszkot, mely 

akkor is működni fog, ha később esetleg megnöveljük/lecsökkentjük a bufferunk méretét. Az így kapott 

lemaszkolt számot vissza is írjuk a struktúránkba, ezzel is bizonyítva a struktúra használatának hatékonyságát, 

hiszen a szubrutin hívása után a számok kiolvasásánál már biztosak lehetünk benne, hogy pontosan annyi elemet 

állítottunk elő, amennyit az „FBLimit” tartalmaz. A függvényt az „include” fájlba helyezzük el. 

 

A ciklusban az „edx”-et használjuk indexként a buffer elemeinek elérésére. Figyeljük meg, hogy az 

„FBCalculated” tag elemeit az „FBNumbers” indexelésével érjük el, tulajdonképpen az „FBNumbers” tagot úgy 

kezeljük, mint egy 2+255=257 „dword”-ökből álló buffert. Ezt megtehetjük, mert a két tag éppen egymás után 

helyezkedik el a struktúrában. Az „FBNumbers” tag 2 DW elemből áll, ezért az első kiszámolandó szám éppen 

8 bájtra van a kezdőcímétől. Ezért az „edx”-et 4-el inicializáljuk, majd a ciklus elején minden körben 4-el 

léptetjük, így rögtön az első belépéskor is, így éppen 8 bájtra leszünk az „FBNumbers”-től. Az „eax”-be 

bemozgatjuk az előző sorozat-elemet (az „edx”-el és egy szám méretének különbségével indexelve), majd hozzá 

adjuk az azt megelőzőt, az eredményt pedig eltároljuk. A „loop” hajtja a ciklust az „ecx” csökkentésével, amikor 

„ecx”=0, akkor kilépünk. 

Hívjuk meg a főprogramban a megírt szubrutint. Ehhez először is szükségünk lesz a struktúránkból egy 

példányra, melyet a főprogram adatterületén hozunk létre. A példány létrehozásakor megtehetjük, hogy a benne 

lévő buffert kisebb méretűre inicializáljuk, mint a „tervrajzban”, pld: 
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Ekkor a helyfoglalás a struktúra deklarációjában megadott méretre készül el, a maradék bájtok pedig 

feltöltődnek a struktúra deklarációjakor megadott mintával. Nagyobb méretre nem lehet inicializálni, mint amit 

a struktúrában megadtunk. A fenti példány helyett legyen a következő a változónk: 

 

„FBLimit”=1000 darab Fibonacci számot készülünk előállítani, de csak 255-re van helyünk, ezért a rutinban az 

alsó bájtra maszkoljuk a kapott 255-nél nagyobb számot. 1000d=3E8h, 3E8h&0FFh=E8h=232d, ennyi elemmel 

fogjuk feltölteni a struktúránkat. 

 

A függvény meghívása után kiírjuk az elkészült sorozat elemeinek számát (ami most 232 lesz, elvárásaink 

szerint). Indítunk egy ciklust, amit az „ecx”-el fogunk hajtani, feltöltjük az „FBLimit” értékével, ügyelve arra, 

hogy az „FBLimit” csak 2 bájt hosszú, így az „ecx” felső két bájtját is ki kell nulláznunk. Bázisregiszteres 

címzéssel fogjuk olvasni a ciklusban a sor tagjait, ezért az „ebx”-et az „FB100” kezdőcímével töltjük fel. Mivel 

a ciklus elején léptetjük a bázisregisztert, ezért egy „dword” mérettel kisebbre állítjuk még a ciklusba lépés előtt. 

Figyeljük meg, hogy a „printf” makró használata előtt elmentettük a verembe az „ecx” és „ebx” regisztereket, 

majd utána „visszapopoltuk” őket (fordított sorrendben!!). 

Egészítsük ki a Fibonacci számok generálását azzal a lehetőséggel, hogy a felhasználó megadhassa, hogy hány 

számot szeretne előállítani. Ehhez az „StdIn” függvényt fogjuk használni, melynek protoja: „StdIn proc 

lpszBuffer:DWORD,bLen:DWORD”, vagyis két paramétere van: egy sztringre mutató pointer és egy 

karakterszám. A függvény pontosan annyi karaktert fog visszadni, amennyi a karakterszámban szerepel, bár az 

inputról többet is bevihetünk. Az input sztring tárolásához deklaráljunk egy változót az adatterületen: 

 

Miután bekértük az adatot, megvizsgáljuk karakterenként, és csak akkor végezzük el a Fibonacci számok 

előállítását, ha mindegyik karakter számjegy. Az első karakter vizsgálatához segítségül hívjuk az „isnumber” 

függvényt, mely egy bájtos adatot megvizsgál, ha számjegy, akkor az „al”-be 1-et tölt, egyébként pedig 0-t. A 

„cmp” utasítással az „al” tartalmát 0-val hasonlítjuk össze, egyezés esetén a hibakezelő ágra, az „ErrInput” 

címkére ugrunk. A második karaktert vizsgálatához már segítségül hívunk egy, a későbbiekben nagyon gyakran 

használt makrót, mely az esetszétválasztást támogatja: 

 

A vizsgálandó karaktert az „al”-be töltjük, és az ASCII kódtábla alapján azt vizsgáljuk, hogy 30h és 39h közé 

esik-e. Végül a harmadik karakternél ’0’ és ’9’ közé eső karakteres vizsgálatot végzünk. Ha a vizsgálat nem 

talált hibát, akkor az „atodw” függvény segítségével a kapott karaktersorozatot a neki megfelelő számmá 

alakítjuk, melynek paramétere a sztring kezdőcíme, az eredményt pedig az „eax”-ben adja vissza. A kód innen 

megegyezik az előzőekkel, vagyis meghívjuk a saját „FBFillerProc” függvényünket és kiírjuk a konzolra a 

generált számsorozatot 
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Érdemes megvizsgálni, hogy az „.IF…ELSE…ENDIF” makró hatására mi fordul be a tárgykódba, 

tulajdonképpen a feltétel vizsgálata utáni ugró utasításokkal valósul meg az esetszétválasztás. 
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11. fejezet - Konzolos zárópéldák 

1. Önmagát módosító kód 

A címzési módok bemutatásánál megkíséreltük az általunk írt assembly kódot futási időben módosítani. 

Programunk virtuális memóriája egy logikailag összefüggőnek látszó terület, ahol különböző méretű és típusú 

tárolási helyek találhatóak. Az egyes memóriaterületek lapokra vannak osztva, 1 lap 4096 bájt, azaz 4 KB 

méretű. Láthattuk, hogy az egyes memóriaterületek különböző engedélyekkel vannak ellátva: az adatterület 

írható, olvasható, de nem futtatható, a kódterület csak olvasható és futtatható, stb… A következő projektben 

megpróbáljuk a kiosztott engedélyeket felülírni, és önmagát módosító kódot írni. A projektet 

„ASM_010_SMC_Project” névvel hozzuk létre, legyen egy „SMC_Project.asm” forrás fájlunk és egy 

„SMC_Project.inc” „include” állományunk, melyet a főprogramban adjunk hozzá az „include” állományokhoz. 

Először a virtuális memória egy lapjának pillanatnyi állapotát fogjuk lekérdezni egy szubrutinban, melyet az 

„include” fájlban definiálunk. Ehhez a „VirtualQuery” függvényt használjuk, mely egy „windows api” 

függvény, a „kernel32.dll” tartalmazza. (http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/windows/desktop/aa366902(v=vs.85).aspx) 

SIZE_T WINAPI VirtualQuery( 

_In_opt_  LPCVOID lpAddress, 

_Out_     PMEMORY_BASIC_INFORMATION lpBuffer, 

_In_      SIZE_T dwLength 

); 

A függvénynek három paramétere van, egy memória kezdőcím, amely lapról információt akarunk szerezni, egy 

„MEMORY_BASIC_INFORMATION” típusú struktúrára mutató pointer, valamint a struktúra mérete. A 

függvény kitölti a struktúrát, mely a következő szerkezetű: 

typedef struct _MEMORY_BASIC_INFORMATION 

{ PVOID BaseAddress; 

PVOID AllocationBase 

DWORD AllocationProtect; 

SIZE_T RegionSize; 

DWORD State; 

DWORD Protect; 

DWORD Type; 

} MEMORY_BASIC_INFORMATION, *PMEMORY_BASIC_INFORMATION; 

A struktúráról részletes leírást a http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/windows/desktop/aa366775(v=vs.85).aspx kaphatunk, mi a „State” és a „Protect” tagját fogjuk 

használni az állapot kiírására. A védelmi szintek leírását a Memory protection constants hivatkozáson 

tekinthetjük meg. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366902%28v%3Dvs.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366902%28v%3Dvs.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366775(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366775(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366786%28v%3Dvs.85%29.aspx
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Hívjuk meg a főprogramból a megírt rutint, három különböző területről: a 0h-s memóriacímről, az 

adatterületünkről, valamint a programterületünkről. 

 

A virtuális memória kezdete „MEM_FREE”- szabad állapotban van, ekkor a védelmi jelző értékét figyelmen 

kívül kell hagyni. 

Az adatterület kezdete „MEM_COMMIT” állapotban van, azaz olyan véglegesített lapokat tartalmaz, 

amelyeken fizikai tárolás allokálódott, vagy a memóriában vagy a lemezen egy lapozó fájlban. Az adatterület 

védelmi szintje „PAGE_READWRITE”, azaz „read-only” vagy „read-write” elérési engedéllyel rendelkeznek a 

véglegesített lapok. 

A kódterület védelmi szintje „PAGE_EXECUTE_READ”, azaz futtatási illetve „csak olvasási” eléréssel 

férhetünk a lapokhoz. 
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Ahhoz, hogy a kódterületre írni tudjunk, meg kell változtatni a védelmi szintjét. Ezt a területet a 

„VirtualAllocEx” vagy a „VirtualAlloc” függvénnyel foglalta le valamely futó folyamat: 

LPVOID WINAPI VirtualAllocEx(_In_ HANDLE hProcess, _In_opt_ LPVOID lpAddress, 

_In_ SIZE_T dwSize, _In_ DWORD flAllocationType, _In_ DWORD flProtect); 

(Leírását elovashatjuk a http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366890(v=vs.85).aspx 

címen) 

A virtuális memória védelmi beállításának megváltoztatásához használjuk a „VirtualProtect” függvényt, 

melynek szintaxisa a következő: 

BOOL VirtualProtect(LPVOID lpAddress,DWORD dwSize,DWORD flNewProtect,PDWORD lpflOldProtect) 

(Leírása a http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa910719.aspx címen található). At „lpAddress” paraméter 

arra a kezdőcímre mutat, ahol a memória-engedélyeket meg akarjuk változtatni, a „dwSize” tartalmazza a 

változtatni kívánt tartomány méretét (bájtokban), az „flNewProtect”-ben pedig meg kell adnunk az új memória-

engedélyt. 

Az előző kódrészletben már deklaráltunk néhány változót, az inicializált adatterületen egy „MessageBox” fejléc 

szöveget, valamint az inicializálatlan területen az „SMC_Area”-ban annak a területnek a méretét fogjuk tárolni, 

amelyiken a hozzáférési engedélyt változtatni fogjuk, az „SMC_Area_Pnt” pedig a terület kezdetére mutató 

pointer lesz. Az „oldProt változóban a „VirtualProtect” függvény vissza fogja adni, hogy a területnek mi volt a 

védelmi szintje a módosítás előtt. 

A kódterületen az „SMC01_Start” címkével kezdődően 4 bájtot fogunk felülírni 4 darab 1 bájtos „nop” 

utasításra (090h). Ezért a programrészt úgy kezdjük, hogy ezt a területet átugorjuk, és az „SMC_01_End” 

címkénél folytatjuk a futást. 

Az „SMC_Area” változóban kiszámoljuk a módosítandó terület méretét, mely éppen az „SMC01_Start” és az 

„SMC01_End” közé esik. A „VirtualProtect” függvény mindig teljes lapok engedélyét változtatja, méghozzá a 

kezdőcím és a kezdőcím+méret közötti bájtokat tartalmazó összes lapét. Az „SMC_Area_Pnt” egy pointer lesz, 

mely az „SMC01_Start” címke címére mutat. Ezekkel a paraméterekkel hívjuk meg a „VirtualProtect” 

függvényt, futtatási, valamint írási-olvasási jogokat kérve erre a területre (PAGE_EXECUTE_READWRITE). 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366890%28v%3Dvs.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa910719.aspx
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Az „SMC_Area_Pnt” helyett, amelyet „SMC01_Start” címke offszet címével töltöttünk fel, használhattuk volna 

a „SMC01_Start”-ot is. Programcímke esetén a címke és az offsetje ugyanazt az értéket adja eredményül, a két 

utasítás egyenértékű: 

 

A függvény az eax-ben 0-t ad vissza, ha az engedély-módosítás nem sikerült, ezt megvizsgáljuk, és hiba esetén 

egy „MesageBox”-ban üzenünk a felhasználónak, és átugorjuk a módosító kódrészletet. Ha nem volt hiba (eax-

ben nem 0 van, „jnz Ok”), az Ok ágon folytatjuk a futást. Az „eax”-be bemozgatjuk a „nop” utasítás kódját 

(090h) négyszer, majd ezt beírjuk az „SMC01_Start” címkétől kezdődően, 4 bájt hosszan, ezután ráadjuk a 

vezérlést egy ugró utasítással. 

A négy „nop” utasítás végrehajtása után az „SMC01_Exit”-re ugrunk, ahol visszaállítjuk a virtuális 

memóriaterület eredeti engedélyeit. Most a PAGE_EXECUTE_READ szimbolikus konstans helyett egy 

konstans értéket használtunk (020h), de megtehettük volna, hogy az „oldProt” változó értékét adjuk át a 

függvénynek, hiszen az előbb abba mentette el az eredeti beállításokat. 

Ha ezután megpróbálunk írni a védett memóriaterületre, már ismét „Access violation” hibát kapunk a futtatás 

során. 

Érdemes a Disassembly kódot megnézni a kódterületre írás előtt és után. Állítsuk meg a programot a „test eax, 

eax” utasításon, és vizsgáljuk meg a lefordított tárgykódot: 

 

Haladjunk lépésenként, és a „jmp SMC01_Start” utasítás előtt ismét nézzük meg ugyanazt a tárgykód részletet, 

ahol az F5h tárgykódú „cmc” utasítások helyett 90h-t, azaz a „nop” utasítást látjuk. 

 

2. Rekurzív függvényhívás 

A következő példában rekurzív függvényhívásra mutatunk példát. A rekurzió egy olyan programozási technika, 

amikor egy függvény a definíciójában meghívja önmagát. Persze a függvény definíciójában mindig kell lennie 

egy kilépési ágnak, máskülönben végtelen hívási sor alakulna ki. 

Először álljon itt egy rekurzív függvény definíciója. Elemezzük ki, és próbáljuk meg kitalálni, mit csinál a 

függvény: 
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A függvény egy sztringre mutató pointert, és egy byte típusú változót kap paraméterül. A pointert betöltjük az 

„edi”-be, majd megvizsgáljuk, hogy a pointer által mutatott bájt egyenlő-e 0-val. Ha nem, akkor léptetjük a 

pointert, és rekurzívan meghívjuk a függvényt az új pointerrel. Látható, hogy ez a rekurzív hívás mindaddig meg 

fog történni, amíg az utolsó termináló 0-t nem olvassuk a sztringből. Ekkor kezdődik a rekurzív munka! A 

termináló 0 olvasása után nem csinálunk semmit, a „ret”-el visszatérünk az őt hívó függvényhez, vagyis oda, 

ahol a „p” pointer a termináló 0 előtti, azaz a sztring utolsó karakterére mutat. Ezt a „p”-t visszatöltjük az „edi”-

be (hiszen a rekurzív hívás során elrontottuk), majd bemozgatjuk az ott szereplő bájtot az „al”-be. Az „al”-ben 

lévő karaktert „dekódoljuk”, vagyis nagybetűvé (u==1) vagy kisbetűvé (u!=1) alakítjuk, úgy, hogy az 5. és 6. 

bitjébe 01b-et vagy 11b-t írunk, de csak akkor, ha nem vezérlő karaktert kaptunk (al>020h). Ha emlékszünk 

még, az ASCII kódtáblában az 6. és 5. bit jelentése a következő volt: 

• 0 0 Vezérlő chr 

• 0 1 Számjegyek és irásjelek 

• 1 0 Nagybetűk és különleges jelek 

• 1 1 Kisbetűk és különleges jelek 

A dekódolt karaktert kiírjuk a konzolra, minden függvényhívásban pontosan 1 karaktert. Vegyük észre, hogy a 

sztringet visszafelé kezdjük el feldolgozni, ezért visszafelé is fogjuk megjeleníteni a konzolon. Amikor az utolsó 

nem 0 bájtot feldolgoztunk, visszatérünk a hívóhoz, vagyis oda, ahol az utolsó előtti bájtra mutatott a 

pointerünk, dekódoljuk, kiírjuk, stb… egészen addig, amíg a legelső függvényhíváshoz nem érünk, ahonnan 

visszatérünk majd a főprogramba. 

Írjuk meg a dekódoló függvény kódoló párját is! Ebben csak annyit fogunk tenni, hogy a kapott pointer által 

mutatott sztring minden bájtjában a 6. és az 5. bitbe rendre 0-t és 1-et írunk. 
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A kapott paraméter egy, a sztringre mutató pointer, az eredményt pedig egy adatterületen deklarált változóba írja 

a függvény. 

Az „ecx” regiszterbe a „p” paraméter által mutatott sztring hosszát töltjük, ezzel hajtjuk a ciklusunkat. 

Használjuk a „len” makrót, ami az __UNICODE__ direktíva miatt a sztringre, mint unikód karakterekből állóra 

tekint, vagyis egy karaktert 2 bájt hosszúnak vesz. Ezért a visszaadott hossz fele lesz a tényleges 

bájthosszúságnál, így ahhoz, hogy megkapjuk a tényleges hosszt, meg kell szoroznunk kettővel. (Ez 

természetesen csak páros számú karakter esetében igaz, páratlan számú karakter vizsgálatát az olvasóra bízzuk, 

mi ebben a példában törekszünk páros hosszúságú sztringek használatára.) 

Az „esi” regisztert olvasásra használjuk, az „edi”-t írásra, ezért az „esi”-be a paraméterként kapott pointert 

(magát a címet!!!) töltjük, az „edi”-be pedig az „fcout” változó offszet címét, az „fcoutptr”-en keresztül. Ezután 

egy „loop” ciklust indítunk, amiben minden körben egy karaktert az input sztringből az „al”-be töltünk, ha 

020h-nál nagyobb az ASCII kódja (vagyis nem vezérlő karakter), majd megtörténik az 5. és 6. bit átírása 

számjegyre vagy írásjelre (01b). Az „edi” és az „esi” léptetésével mozgunk előre az input és az output sztingben, 

a „loop”-al pedig csökkentjük az „ecx” tartalmát. A ciklusból kilépve visszatároljuk az elmentett regisztereket és 

visszetérünk a hívóhoz. 

Hívjuk meg a főprogramból a kódoló és a dekódoló függvényünket. Az „fcin” változónk a kódolandó sztring, a 

kódolt sztring pedig az „fcout” lesz. Mindkettőhöz deklarálunk egy pointert, melyek típusát „typedef”-el 

defíniáljuk („dbptr”). Az előbb tárgyalt unikód probléma miatt két darab termináló 0-val kell lezárnunk a 

sztringet, mert a len makró különben nem találja meg a végét. 

 

A kódoló függvény az „fcin”-re mutató pointert kapja paraméterül, és az „fcoutptr” által mutatott sztringbe fog 

írni. Az „fe” függvény futása után az „fcout” változónk tartalma a következő lesz: 
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Ez tehát az "mevleynayna za ylbmessa zA" kódolása. Hívjuk meg az „fcout”-ra a dekódoló függvényünket, 0-

val és 1-el is (0-kisbetű, 1-nagybetű). A konzolon az eredmény: 

 

A hívási verem, amikor a sztring végére érünk: 

11-1. ábra - 

 

3. Interjú feladat 

Állásinterjúkon gyakran bombázzák a pályázót apró feladatokkal, melyeken azt tesztelik, hogy azt milyen 

gyorsan és hatékonyan képes megoldani. Egy ilyen interjú kérdés megoldását mutatjuk most meg assemblyben. 

A feladat a következő: Adott egy 1000 elemű tömb, amiben 1-100 között véletlenszerűen helyezkednek el 

számok. Keressük meg az első ismétlődést az elejétől indulva úgy, hogy nem használhatunk másik buffert a 

kereséshez, és csak egyszer olvashatjuk végig a számokat. 

3.1. Véletlenszám generátor 

Mielőtt neki látnánk a feladat megoldásának, elgondolkozunk azon, hogy valahogyan majd le is kell tesztelnünk 

az algoritmusunkat. Ehhez pedig szükségünk lesz egy bufferra, amely véletlenszerűen tartalmaz számokat 1 és 

100 között. Ezért most egy kicsit érintjük a véletlen szám generálás elméletét. A véletlenszámok generálása 

során megkülönböztetünk valódi és ál (pszeudo) véletlenszám generátorokat. 

Az előbbi esetén a véletlen számokat valamilyen kvantumfolyamat generálja, például egy radioaktív anyagból 

érkező elektronbecsapódás detektálásával nyerjük, a második esetben valamilyen matematikai algoritmussal 
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képezzük a véletlen számokat. A véletlenszámok kiindulási értékét (magot) általában valamilyen véletlen 

folyamathoz köthetjük, pl. a felhasználó egérmozgatása, a továbbiakban a képzett számok viszont 

determinisztikusak a használt algoritmusnak megfelelően. Vagyis, ha valaki ismeri az algoritmust, és a kezdeti 

értéket, a véletlenszám sorozatot ki tudja számolni. Neumann Jánostól 1951-ből származó idézet: „Anyone who 

considers arithmetical methods of producing random digits is, of course, in a state of sin.” („Bárki, aki úgy véli, 

aritmetikai módszerrel előállíthatóak véletlen számok, természetesen, bűnt követ el”). 

Ha [1,n] intervallumon képezünk véletlen számokat, akkor nyilvánvaló, hogy az n+1. képzett szám már biztosan 

ismétlődni fog a sorozaton belül. Egy véletlen szám-generátort akkor tekintünk megfelelőnek, ha n db, az [1,n] 

intervallumból származó véletlenszám előállítása esetén minden szám pontosan egyszer fordul elő, valamint a 

számok sorozata nem mutat semmilyen periodicitást. 

A véletlenszám generátorok mindig valamilyen elegendően nagy intervallumon állítják elő a számokat, pl. az 

[1,231], ami már elég nagy ahhoz, hogy egyszerű brute force módszerrel is több napba tartson a teljes sorozat 

feltérképezése, vagyis ne legyen kiismerhető. Nekünk ugyanakkor pl. a mostani feladatban 1 és 100 közötti 

véletlenszámokra van szükségünk. Ilyenkor a teljes intervallumot felosztjuk 100 darab megközelítőleg egyenlő 

nagyságú intervallumra (egy intervallum hosszúsága: 231/100), és a képződött nagy szám helyett azt az 

intervallum indexet adjuk vissza, amelyikbe a nagy szám beleesik. Az eredeti számot szokás a véletlenszám 

generátor „mikroállapotának”, a képzett számot pedig a „makroállapotának” hívni. Praktikusan, ha a generált 

szám „a” (mikroállapot), akkor a makroállapot: „a’”=„a”/( 231/100) lesz. 

Egy lehetséges véletlenszám előállító algoritmus a Lineáris Kongruens Moduló Generátor (LKMG), amely 

esetén az (i+1). elemet előállító algoritmus: xi+1 = (a∙xi+b) mod n. A moduló aritmetika miatt nyilvánvaló, hogy 

minden i-re xi∈ [0,n-1]. Az algoritmus hatékonysága nagyban függ az a,b,n konstansok megválasztásától. 

Vizsgáljuk a b=0 esetet. Beláthatjuk, hogy ekkor, ha valamely i-re xi=0, akkor onnantól kezdve a sorozat összes 

eleme 0 lesz, vagyis 0 nem lehet a sorozat eleme, az elérhető maximális elemszám n-1. Bebizonyítható hogy ez 

éppen akkor adódik, ha n egy ún. Mersenne prímszám, azaz előállítható 2k-1 alakban (ahol k is prím), valamint n 

a legkisebb olyan egész szám, amire igaz, an mod n=1. Az n=231-1, illetve a=65539 (vagy 16807) paraméterek 

megfelelnek ezeknek a feltételeknek, az így kapott LKMG-t Park-Miller generátornak nevezzük, mely teljes 

periódusú. Érdekességképpen, a ZX Spectrum-ok n=216+1=65537 (Fermat prím: F4) és a=75 paraméterekkel 

rendelkező véletlenszám-generátort használtak. A Park-Miller generátor megvalósítása esetén a 32 bites 

számábrázolás miatt a szorzat előállítása során túlcsordulás történne, melyet megfelelő moduló aritmetikai 

trükkökkel tudnánk csak feloldani, ezért példánkban n=217-1, a=75 paraméterekkel dolgozunk. 

A globális adatterületen 4 új változót vettünk fel, a „koef” és „periodus” az LKMG paraméterei, a „lastrndorig”-

ban pedig az utoljára előállított véletlenszámot tároljuk. A függvény első hívása előtt a generátor x0 értékével, 

azaz magjával töltjük fel. A PMLKM_XORRG szimbolikus konstansot arra fogjuk használni, hogy eldöntsük, 

hogy a LKMG által előállított véletlen számon alkalmazunk-e egy shift regiszteres visszacsatoló algoritmust is. 

Első lépésben előállítjuk az új véletlen számot koef∙lastrndorig/periodus műveletekkel, melynek 

eredményeképpen az edx-ben éppen a modulust (maradékot) kapjuk, amit eltárolunk a „lastrndorig” változóba. 

Ha az „rtype” paraméterben 1-től különböző érték szerepel (PMLKM_XORRG equ 1), akkor az LKMG-vel 

kapott véletlenszámra egy kódösszezavarást végzünk úgy, hogy az új és az előző véletlenszámot xor kapcsolatba 

hozzuk egymással. Ezzel megkaptuk a véletlenszám generátorunk „mikroállapotát”. A kódösszezavarással 

képződött véletlenszámot nem csatoljuk vissza a generálási körbe, vagyis a következő szám generálásakor nem 

az összezavartból, hanem az LKMG-vel kapottból indulunk ki. 

http://en.wikipedia.org/wiki/ZX_Spectrum
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A második lépésben előállítjuk a „makroállapotot” az előbb ismertetett a’=a/(periodus/maxrnd) algoritmussal, 

ahol a „maxrnd”-t paraméterként kaptuk, az eredményt pedig az „eax”-ben adjuk vissza. A függvény fejlécében 

használtuk a „uses” direktívát. Hatására a fordító az utána felsorolt regiszterek mentéséről és visszatöltéséről 

automatikusan gondoskodik, így kódunk átláthatóbb lesz, és megszabadulunk egynéhány hibalehetőségtől. 

Hívjuk meg a főprogramban a véletlenszám-generátorunkat, és tesztelés céljából írassuk ki a konzolra a generált 

számsorozatot. 

Mielőtt továbbmennénk, ismerkedjünk meg az ún. feltételes fordítás lehetőségével. 

 

Az IF…ELSE…ENDIF direktíva hatására: 

• amennyiben létezik a __VALAMILYENKONSTANS__ szimbolikus konstans, az IF…ELSE közti ág kerül a 

tárgykódba 

• ha nem létezik, akkor az ELSE…ENDIF közötti kódot fordítja az assembler a tárgykódba 

• A konstans értéke nem releváns, csak a létezése vagy nem létezése. 

Így működik az __UNICODE__ direktívánk is. Vegyük észre, hogy az IF és az .IF között lényeges különbség 

van: 

• Az IF a program változatok fordítási direktívája, hatására kevesebb vagy több kód fordul a tárgykódba 

• A .IF a forrásba beforduló esetszétválasztási makró (kódot generál), mindig mindegyik ág befordul a 

tárgykódba 

Most egy __WEDGE__ nevű konstanst használunk a feltételes fordítás bemutatására, ha létezik, akkor egy 

olyan programváltozatot hozunk létre, ahol nem csak szigorúan a feladatot oldjuk meg, ti. hogy megmondjuk az 

első ismétlődő számot, hanem arról is információt adunk, hogy először hol fordult elő. A buffer méretét (mely a 

példában 1000) a BUFFERSIZE konstans tartalmazza, a véletlen számokat az „intbuffer” változónkban fogjuk 
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tárolni, melynek mérete a programváltozattól függően BUFFERSIZE vagy a kétszerese. Ahhoz, hogy a 

véletlenszámgenerátorunk ne mindig ugyanazt a sorozatot szolgáltassa, a magot (kezdőértéket) a processzor 

időbélyegével inicializáljuk. Az „rdtsc” utasítás azonban már kivezet a 80486-os utasításkészletből, ezért 

váltanunk kell a .586-os direktívával. Ha valakinek a gépe ezt az utasításkészletet nem ismeri, adjon a 

„lastrndorig” változónak fix kezdőértéket. Tesztelésként generálunk 1000 darab véletlenszámot 1 és 100 között, 

és az eredményt kiíratjuk a konzolra. A generálást egy ún. „.while” ciklusban fogjuk elvégezni, mely egy „high 

level macro”, szintaxisa: 

 

A „.while” után megadunk egy feltételt, a ciklusmag pontosan akkor és addig fut le, amíg a feltétel igaz, ha 

hamissá válik, a futás az „.endw” utáni utasításon folytatódik. 

 

A tesztelés után töltsük fel az „intbuffer” változónkat 1000 darab véletlenszámmal. Most egy másik 

ciklusszervezést használunk, a „repeat” ciklust: 

 

A „.repeat” ciklus egy ún. alultesztelő ciklus, a ciklusmag egyszer mindenképpen lefut, szemben a „.while” 

ciklussal. A ciklusmag pontosan akkor és addig fut le, amíg a feltétel hamis, amikor igazzá válik, a futás az 

„.until” utáni utasításon folytatódik. 
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Az „edi”-t használjuk indexregiszterként, a feltöltést hátulról fogjuk elvégezni. Ha __WEDGE__-el fordítunk, 

akkor az indexregiszterbe kétszer akkora számot kell töltenünk, hiszen az „intbuffer”-ünk dupla hosszúságú. A 

ciklusban meghívjuk a véletlenszám-generátorunkat, amely az eax-ben adja vissza az eredményt, ezt eltároljuk 

az „intbuffer” „edivel” indexelt bájtjába. (Mivel 1 és 100 közötti számokat generáltunk, ezért elég a számot az 

„al”-ből kivennünk.) 

A generált számot ki is írjuk a konzolra, ehhez előbb elmentjük az „ecx” és „edi” regisztereinket, majd – 

amennyiben __WEDGE__-el fordítottunk, az „edi” tartalmát kettővel osztjuk (shifteléssel!!), így megkapjuk 

tényleges buffer-indexet. Visszapopoljuk az elmentett regisztereket, majd csökketjük az „edi” tartalmát, ha 

__WEDGE__ van, kétszer. A ciklusból akkor lépünk ki, ha az „edi” -1-re vagy -2-re csökken (__WEDGE__ 

esetén, a dwtmp alapján). 

No, akkor már „csak” az a feladatunk, hogy kielemezzük a kapott 1000 darab véletlenszámot. Ehhez a 

következő trükköt fogjuk alkalmazni. Ciklusban olvassuk a tömbünket. Minden tömbelem esetén (mely 1 és 100 

közötti szám, ezért az MSB-ben biztosan 0 szerepel) a tömbelem értéke szerinti indexű tömbelem MSB-jébe 1-

et írunk, (i. cikluslépés esetén, a=intbuffer[i], ekkor az intbuffer[a] legfelső bitjébe 1-est írunk), ha ott még nem 

1-es szerepel. Ha 1-es találunk a legfelső biten, akkor ez a szám már szerepelt a tömbben, vagyis megtaláltuk az 

első ismétlődést. A vizsgálatot elegendő a 101. elemig elvégezni, mert az már biztosan másodszor szerepel a 

sorozatban. 

Egy kicsit bővítve a megoldást, nem csak a legfelső bitbe jegyezzük be a találat tényét, hanem a megfelelő 

indexű szám mellé minden alkalommal beírjuk azt az indexet, ahol azt megtaláltuk. (i. cikluslépés esetén, 

a=intbuffer[i], ekkor az intbuffer[a] melletti bájtba bejegyezzük i-t). Ekkor, ha egy későbbi lépésben ismétlődést 

detektálunk, ki tudjuk jelezni az ismétlődő számot, valamint azt a két indexet, ahol az ismétlődés történt (k. 

lépésben ismétlődést találtunk, vagyis b=intbuffer[k], és intbuffer[b] MSB-je 1-es, ekkor b az ismétlődő szám, 

az intbuffer[b] melletti szám az első előfordulás, k a második előfordulás.). Ez a megoldást fogjuk 

megvalósítani, ha a __WEDGE__-el történik a fordítás. 

A megvalósításban az „esi”-t használjuk a ciklusban a következő tömbelem megcímzésére, az „edi”-t pedig a 

tömbelem tartalma szerinti elem indexelésére. A __WEDGE__-el fordított részekben az indexek dupla buffer 

miatti korrigálását végezzük el, valamint a dupla buffer alsó bájtjában készítünk egy bejegyzést az eredeti 

indexről. A ciklus legfeljebb 101-szer fog végrehajtódni (.while ecx < 101). A ciklust akkor hagyjuk el, ha 

találtunk egy már korábban előforduló számot (jnz existscase), ez a 101 esetben biztosan előfordul egyszer. Az 

„existcase” ágban a megfelelő indexeket és értéket változókba mentjük, és kiíratjuk. 
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Futtatás után az eredmény a konzolon: 
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12. fejezet - Windows programozás - 
a kezdetek 

1. A Windows programok működésének környezete 

A korábbi fejezetekben már készítettünk assembly konzolos programokat, és ennek során számottevő 

gyakorlatot szereztünk abban, hogy saját programjainkat a problémafelvetéstől kezdve, a programtervezésen át, 

egészen a konkrét kódolásig szorosan kövessük, és végső soron a magunk elé kitűzött feladatot sikeresen 

megoldjuk. Ezekben az esetekben szinte mindig csak a saját magunk által, a fejlesztés során kialakított 

szabályokat kellett betartanunk, és ez viszonylag könnyen ment, tekintve, hogy ha valamiért kiléptünk ebből a 

szabálykövetésből, akkor tetszésünk szerint alakítottunk a szabályokon és ettől kezdve magabiztosan 

mondhattuk, hogy minden úgy alakult, ahogy „előre” elterveztük. 

Egészen más azonban a következő fejezet anyagának, a Windows programozásnak a módszertana. Itt ugyanis 

nem korlátlan az alkotói szabadság, hanem kifejezetten ún. szabványos környezetben kell elhelyeznünk és 

megoldanunk a kitűzött feladatot. Vagyis kötelezően ismernünk kell és be kell tartanunk olyan kódolási, 

működési és alkalmazási szabályokat, melyeket nem mi alkottunk, hanem az operációs rendszer gyártója, sőt Ő 

sem egyik napról a másikra, hanem évek (most már évtizedek) alatt, folyamatosan újabb és újabb szabályokkal 

kiegészítve a meglévőket. 

Ezért mielőtt az első Windows kódsort is leírnánk, kötelezően meg kell ismerkednünk ennek a rendszernek az 

alapvető fogalmaival, azok pontos jelentésével, és egymáshoz való, a rendszer működését eredményező 

viszonyával, mégpedig úgy, hogy lehetőleg ne süllyedjünk el a részletekben a szükségesnél jobban, hiszen mi 

nem operációs rendszert akarunk írni, hanem csak egy annak működési szabályait betartó alkalmazást. 

Bevezetőként felsorolását adjuk azoknak az alapvető fogalmaknak, melyeknek ismerete elengedhetetlenül 

szükséges a sikeres programozáshoz, áttekintésként, és azért is, hogy az alábbi „leltár” alapján akár saját 

„ismeretszerző” kutatásokat folytathasson az olvasó, ha esetleg a mi általunk nyújtott definíció, illetve 

magyarázat nem lenne eléggé részletes, vagy érthető. Szükséges tehát ismerni egy Windows programozónak az 

alábbi fogalmakat: 

• A fizikai és virtuális memória fogalma 

• Az alkalmazás fogalma 

• A folyamat fogalma 

• A szál fogalma 

• Az operációs rendszer célja és a működését megvalósító rétegek 

• A Win32 alapú operációs rendszerek szerkezete és elemei 

A fenti listaszerű felsorolás után pedig lássuk az egyes ismeretek részletesebb magyarázatát, lehetőség szerint 

használható példákon keresztül. 

2. A fizikai és virtuális memória 

(ASM_011_Process_VM.asm) 

Egy modern operációs rendszerben a fizikai memória és az alkalmazások által használható ún. virtuális 

memória, elvileg különböző fogalmak. A fizikai memória az a tárolási kapacitás, amely hardver szinten is a 

valóságban rendelkezésre áll. 

Belátható, hogy ha egy alkalmazás memória igénye meghaladná a rendelkezésre álló fizikai memória-kapacitást, 

és nem lenne valamilyen technológia e hiányosság pótlására, akkor az a program képtelen lenne futni az adott 

hardveren, vagyis a programok hordozhatósága sérülne, pedig ez alapvető igény egy operációs rendszer 

esetében. 



 Windows programozás - a kezdetek  

 311  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ugyanilyen alapvető igény, hogy az egyes alkalmazások működésük során ne legyenek képesek egymás 

memóriaterületeinek véletlen vagy szándékos írására, ami az egyes programok integritását védi, vagyis végső 

soron az operációs rendszer stabilitását szolgálja. 

Mindezekre ad megoldást a virtuális memória koncepció, mely mintegy saját memóriaterületet biztosít az 

alkalmazások számára, biztonságosan elválasztva őket egymástól. A virtuális memória használata azt jelenti, 

hogy egy alkalmazás olyan virtuális címtartományt kap az operációs rendszertől, melyben életciklusa alatt fut, 

és amely majdnem teljesen elkülönül a fizikai memóriában kapott memóriaterülettől. Vagyis az alkalmazás a 

virtuális memóriában fut, és az egyes komponenseinek fizikai címét, a memóriában való elhelyezkedését az 

operációs rendszer határozza meg. 

A win32 alapú operációs rendszerekben a teljes virtuális memória 4 GB, de ebből az operációs rendszer 2 GB 

területet lefoglal magának, és ezért az alkalmazás csak 2 GB területen futhat. Egész pontosan az alkalmazás által 

használt virtuális memória a 4 GB-os területek alsó 0x0 - 0x7FFFFFFFh-ig terjedő szakasza, a felső 80000000h 

– FFFFFFFFh az operációs rendszer számára fenntartott terület. A fizikai memória elégtelen mennyisége esetén 

a fizikai memória éppen nem használt tartományát, illetve annak tartalmát a merevlemezen létrehozott ún. 

lapozófájlba írja a rendszer, majd az így keletkezett szabad fizikai memóriába tölti az éppen szükséges új 

tartalmakat, és fizikailag is használni kezdi. Figyelemmel arra, hogy ez a folyamat a direkt memória-olvasásnál 

jóval több időt jelentő háttértárolvasást igényel, ezért a lapozófájl használata adott esetben jelentős teljesítmény 

csökkenéshez vezethet. 

Egyszerűen megnézhetjük azt, hogy az alkalmazásaink valóban virtuális memóriában futnak, ha írunk egy olyan 

programot, melyben kiíratjuk a futó program kódterületének címeit, és azt fogjuk tapasztalni, hogy minden 

elindított példány ugyanazon a virtuális címen fut. A „Process_VM.asm”-ben elhelyezve az alábbi kódrészletet, 

kiíratjuk a konzolra a futó program aktuális virtuális címét. Majd ugyanebből a programból újra elindítunk egy 

processzt, mely éppen a futó program. 
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A fenti programot elindítva azt tapasztaljuk, hogy minden esetben azonos címeket ír ki a „cimke” címének, ami 

azt mutatja, hogy mivel nem lehetnek a fizikai memória ugyanazon kezdőcímén, nyilvánvalóan egy virtuális 

memóriában futnak, melyben minden példánynak azonos a környezete. 

A programban először definiálunk két struktúrát, amit érdekességképpen diszkrét elemei szerint vettünk fel, és a 

„LABEL” direktívával rendeltünk hozzá kezdőcímet. Az első a „PROCESS_INFORMATION” struktúra, 

amiben egy létrehozott processz adatait tartjuk nyilván. A második a „STARTUPINFO” struktúra, amiben a 

processznek, mint alkalmazásnak a létrehozáskori jellemzőit tároljuk. A „CreateProcess” API függvénnyel 

létrehozzuk az új processzt, melynek jellemzőit a mellékelt forráslista szerint kiírjuk a képernyőre. A virtuális 

memória korábban említett felosztásának szemléltetésére nézzük meg, hogy az alkalmazás kódja és a 

rendszerhívások kódja milyen virtuális címekre képeződik le. 

 

Például a „CreateProcess” függvény hívása az alkalmazásból a fenti példa szerint a 013A1138h címen kezdődik, 

vagyis az alkalmazás virtuális címterülete a korábban jelzett 00000000h – 7FFFFFFFh címek határain belülre 

esik. Ha a „Debug”-gal követjük a hívást, akkor azt tapasztaljuk, hogy egy, még szintén a felhasználói (virtuális) 

memória területen lévő ugró táblából 

 

a 13A50FCh címen lévő indirekt 670f241bh címre ugrunk, ahol 

 

a még mindig a felhasználói területen lévő API függvény-be történik az ugrás. Vagyis látjuk, hogy program az 

alsó 2GB virtuális területet használja. (Ami egyébként bizonyos esetekben lehet akár 3 GB is, és akkor 

természetesen az operációs rendszer számára maradó terület 1 GB. (nagy memória igényű bejegyzés) ) 
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12-1. ábra - 

 

Fenti a futtatásról készült képen jól látszik, hogy az egyes processzek futásuk során ugyanazt a címtartományt 

használják, ami csak akkor lehetséges, ha ez nem a fizikai memóriában van, hanem az ún. virtuális memóriában. 

Közben a „Spy” programmal ellenőrizve láthatjuk, hogy a program által kiírt adatok valóban az alkalmazások 

egyedi azonosítói. 

3. Az alkalmazás fogalma 

A fenti példán azt is megérthetjük, hogy mi az alkalmazás fogalma, és miben különbözik a folyamat fogalmától. 

Szemléletesen tekintsünk az alkalmazásra úgy, mintha az valójában csak az „exe” kiterjesztésű programot 

jelentené, azokkal a tervezett funkcionalitásokkal, amelyek jellemzik, és létezésére abban az állapotban 

gondoljunk, ahogy például a háttértáron tároljuk. Vagyis az alkalmazás mindössze statikus absztrakciója a 

funkcionalitásoknak. A szakmai zsargon is helyesen használja ezt a fogalmat, amikor azt mondja, hogy 

„elindítjuk” vagy „futtatjuk” az alkalmazást. 

4. A folyamat fogalma 

A folyamat fogalmán az alkalmazás egy-egy futtatásának teljes „infrastruktúráját” tekintjük, vagyis mindazokat 

a szükséges és rendelkezésre álló fizikai és logikai entitásokat, melyek egymással a működés révén állandó 

állapotváltozásokban megvalósuló módon függnek össze. A folyamat ezért, szemben az alkalmazás statikus 

jellegű víziójával, dinamikusan csatolt, több elemű, de folyamatonként egyedi és zárt rendszert jelent. E 

rendszer kötelezően létező elemei a következők: 

• Egy alkalmazás a maga statikus állapotában. 

• A futáshoz szükséges virtuális memória a tárgykód memóriacím igényeire leképezve. Minden folyamat saját 

virtuális memóriát kap, melynek mértéke összességében 4 GB, melyből az operációs rendszer és a folyamat 

2-2 GB használhat. A virtuális memóriára leképzett tárgykód futásra következő részét a fizikai memória 

szabadon használható tartományába az operációs rendszer helyezi, ahol a processzor végrehajtja a tárolt 

operációs kódot, és megvalósul a futás. Ez a folyamat az operációs rendszer felügyelete alatt teljesen 

automatikusan és zártan zajlik. 

• Az alkalmazás működéséhez szükséges grafikus és egyéb erőforrások. 
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• Minden folyamat legalább egy szálon (főszál) fut. 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff558901(v=vs.85).aspx  

A „Tlist /t” (TaskList) használatával követhetjük a nagyszülő, szülő és a gyermek kapcsolatot az egyes 

folyamatok esetében. (A „TaskManager” bemutatása Ctrl+Shift+Esc vagy Ctrl+Alt+Del). 

12-2. ábra - 

 

Process Explorer használata (SysInternals) http://technet.microsoft.com/en-US/sysinternals 

12-3. ábra - 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff558901(v=vs.85).aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/sysinternals


 Windows programozás - a kezdetek  

 316  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ezzel az alkalmazással még több információ nyerhető az aktuális folyamatokról. Szükséges letölteni a WDK 

vagy az SDK részeként Debugging Tools-ot, ehhez pedig a Framework 4.5 is szükséges. A Process Explorer 

bemutatása a symbol fájl beolvasása. 

5. A szál fogalma 

(ASM_012_Process_Thread.asm) 

Már az előző példában láttuk, hogy a többször elindított programunk, melyet egy-egy külön folyamatként kezelt 

az operációs rendszer, folyamatonként egy szál-azonosítót is kapott. A szálnak („thread”), mint fogalomnak 

elsősorban a folyamaton belüli munka- megosztás vonatkozásában van szerepe, valamint azt szolgálja, hogy 

többfeladatos („multitaszkos”) feldolgozás ütemezésének tárgya legyen. Vagyis, ha egy processzor egy időben 

mindig csak egy szálra szervezett operációskód-szekvenciát képes feldolgozni, akkor az egyes szálak között - 

azok mindenkori futási környezetének helyreállítása után - megvalósított szálváltás tulajdonképpen több feladat 

soros végrehajtását jelenti. 

A szál tehát a folyamathoz tartozik, és valójában a folyamat működésének-működtetésének részfeladata. Mivel a 

szálak egy folyamaton belül ugyanarra a virtuális címtartományra hivatkoznak, a szálak „láthatják” egymás és a 

folyamat változóit, vagyis hatékonyan képesek a szálakban megvalósított tevékenységek eredményeinek 

cseréjére, és a futások egyéb, időben elosztott kooperációjára. Ugyanakkor a folyamatok egymás szálait nem 

látják, lévén, hogy mindegyik saját virtuális címtartományban fut, vagyis a folyamatok egymástól biztonságosan 

izoláltak. 

A szálak egymást követő időben történő futtatásának technikája lehetővé teszi, hogy a (gépi és emberi) 

felhasználói oldal számára azt a benyomást keltse, mintha a processzor (látszólag) párhuzamosan több 

alkalmazás futását valósítaná meg, ez az ún. többtaszkos vagy „multitaszkos” operációs rendszerszolgáltatás, 

amit ma már minden modern operációs rendszertől elvárunk. 

Annak megvalósítása, hogy a szálváltások mikor következnek be, két alapvetően eltérő koncepció keretében 

lehetséges. Ha egy szál feldolgozása akkor fejeződik be, amikor azt maga a szál kezdeményezi, ezt 

„nonpreemtív”, vagyis megszakíthatatlan ütemezésnek nevezzük. Ilyen ütemezésűek voltak a korai Windows 

3.X típusú operációs rendszerek. A korszerűbbnek tekinthető Windows NT (New Technology) alapú 

rendszerekben a futó taszk az ütemező által bármikor megszakítható, (vagyis „preemtív” elvű, megszakítható), 

ha egy magasabb prioritású taszk ezt igényli, vagy a taszk feldolgozására szánt idő letelt. 

Tekintsünk tehát a szál fogalmára, mint a folyamat működtetésének alapegységére, melynek időszeletekben 

történő feldolgozását az operációs rendszer vezérli a programozó által megtervezett módon. Tovább szélesíti a 

feldolgozhatóságot, ha a hardver több processzort tartalmaz. Ilyenkor lehetőség van valódi párhuzamosság 

megvalósítására, amikor is a processzorok különböző folyamatok szálait futtatják, valóban egy időben. 

A következő feladatban a már ismert módon indítjuk az új folyamatokat egy megelőzőből, csak most minden 

folyamatban létre hozunk először egy, azután két másik szálat, amiben jól elkülöníthető feladatokat hajtunk 

végre, és „Spy” használatával vizsgáljuk az egyes folyamatok és szálaik egymáshoz való viszonyát. A példa 

forráslistája az alábbi: 
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A program futási képén látható, hogy az egyes szálak az új folyamatok elindításának ütemezésétől, és az 

azokban futó szálak végrehajtásától függetlenül teljesítik a saját feladataikat a két szálas, és a három szálas 

végrehajtás esetén is. 

12-4. ábra - 

 

A fenti, két szálon futó folyamatok egyik szála leszámol 10-től 5 másodpercenként egyesével, míg a másik szál 

(a legelőször indított fő szál) pedig elindít egy újabb példányt az alkalmazásból egy másik folyamatként, ahol 

ugyanez zajlik. 

A következő példán a három szálon futó folyamatok két szála leszámol 10-től és 20-tól 5 másodpercenként 

egyesével, míg a legelőször indított fő szál elindít egy újabb példányt az alkalmazásból egy másik folyamatként, 

ahol ugyanez zajlik. 

12-5. ábra - 
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Az utolsó folyamat és szálkezelés példában azt mutatjuk meg, hogy amikor a rendszerben több processzor is 

rendelkezésre áll, a programozó szervezheti úgy a folyamathoz tartozó szálak végrehajtását, hogy azokat a 

rendelkezésre álló processzorok külön-külön szolgálják ki. 

A mellékelt programban elindítunk egy folyamatot, majd a belőle indított két szálat úgy programozzuk, hogy 

egy Pentium Dual-Core CPU két különböző magján fusson. A feladatokat úgy állítjuk be, hogy az egyik 

végrehajtásának ütemezése éppen a fele legyen a másikénak, de a gyorsabb végrehajtás éppen kétszer annyi 

elemi feladatot hajtson végre. Ez azt jelenti, hogy míg a lassúbbra tervezett kijelez egy végrehajtást, (10-től 

lefelé számol egyesével), addig a gyorsabb kijelez két végrehajtást (20-tól lefelé számol egyesével). 

A forráslista: ASM_013_KetMagosThread.asm 
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A programban először elkérjük a standard output „handler”-jét, amire a ciklikus kijelzéseknél fogunk 

hivatkozni. A szál létrehozásánál használjuk ez alkalommal először az „rv” makrót, mellyel egy függvényhívás 

után az „eax”-ben kapott visszaadott értéket helyezhetjük el a kívánt változó területére. A „CreateThread” 

paraméterei között a „CREATE_SUSPENDED” flag azt eredményezi, hogy a létrehozott szál feldolgozása nem 

indul meg, csak ha egy „ResumeThread” hívás történik. 

A későbbiekben a szálak kezelésére még mutatunk részletesebb példákat, most csak globális megközelítésben 

tárgyaljuk létezésüket és használatuk lehetőségeit. A futási képen a Spy, valamint feladatkezelő segítségével 

követhető, hogy a két szál közel azonosan terheli a két processzor magot. 

Általánosan elfogadott csoportosítása a szálaknak, hogy a háttérben vizualitást és a felhasználóval közvetlen 

kommunikációt nem végrehajtó szálakat ún. „Worker”, vagy „Background worker” szálaknak, míg a grafikus 

felületet megjelenítő, a felhasználóval interakcióban lévő szálakat GUI (graphical user interface) szálaknak 

nevezzük. Mindkettőre mutatunk példát később. 

12-6. ábra - 
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6. Az operációs rendszer célja és rétegei 

Az operációs rendszer valójában egy, az adott számítógép, vagy számítógépek fizikai kialakítását, röviden a 

hardvert (integrált áramkörök, vezetékek, ellenállások kondenzátorok stb.) működtetve, annak használhatóságát 

biztosítja a kezelők, operátorok, felhasználók felé a hagyományos emberi kommunikációs elemek (írás, olvasás) 

lehetőségének biztosításával. Korunk egyik divatos kifejezésével élve, virtualizálja az eredeti állapotában tisztán 

elektronikus jelekből álló jelsorozatok feldolgozhatóságát, vagyis az operációs rendszer egy virtuális gépnek 

tekinthető, mely az adott fizikai gép felett használati kapcsolatot biztosít a kezelőkkel. 

Példaként gondoljunk kedvenc számítógépünkre, amikor bekapcsolás után a képernyőn kívánságaink alapján 

választhatunk az egyes alkalmazói programok között, és a kiválasztott programot az operációs rendszer 

segítségével elindíthatjuk. 

Az elvárások azonban ennél sokkal széleskörűbbek, és alapvetően két, időnként egymást átfedő igénycsoport 

határozható meg. Az egyik a felhasználói alapú használat által orientált igények, melyek a kényelem, az 

egyszerűség és áttekinthetőség irányában szabnak meg előtervezési szempontokat, a másik irány pedig a 

korszerű, már ismert informatika technológiák és hardver adottságok lehetőség szerinti leghatékonyabb 

kihasználása. Valószínűleg az első igénycsoportról mindenkinek vannak fogalmai, ezért kezdjük a második 

igénycsoport legfontosabbjainak felsorolásával és rövid magyarázatukkal. Elvárjuk, hogy egy korszerű 

operációs rendszer teljesítse az alábbi igényeket: 

• Valós 32 vagy 64 bites preemptív elvű, többszálú „multiprocess” kezelést és „reentrant” hívást valósítson 

meg, valamint a rendelkezésnél nagyobb memóriaterületet virtuálisan biztosító kapacitású legyen. 

A „preemptív” kifejezés azt jelenti, hogy az egyes egymástól elválasztott folyamatok végrehajtásukban nem 

függnek egymástól, vagyis végrehajtásuk ütemezése független a futó folyamat állapotától. Például a korábbi 16 

bites Windows változatok ún. „nonpreemtív” elvű időosztása gyakran okozhatta a teljes operációs rendszer 

„lefagyását”, ha ez egyik gonosz folyamat „elszállt”, mert a többi emiatt már nem kaphatta meg a vezérlést. 

A „reentrant” hívási lehetőség azt jelenti, hogy az operációs rendszer függvényei és azok objektumai többször 

hívhatók más és más folyamatokból, mert az egyes hívások a saját adataikat például a „stack”-en adják át, és a 

folyamatváltás minden függvényhívást egyedivé tesz, vagyis megkapja saját „stack”-jét és regiszterkészletét. 

• Képes legyen futni különböző hardver architektúrákat megvalósító hardvereken úgy, hogy azok 

erőforrásainak bővítése esetén a teljesítmény kövesse bővítést, vagyis skálázható legyen. Pld. Egy, kettő, 
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három stb. processzor vagy számítógép esetén is a lehetőség szerint a leghatékonyabban használja ki a 

hardver adottságait. 

• Az elosztott környezet esetén is tegye lehetővé, hogy a szolgáltatási funkciók elérhetők legyenek az elosztott 

hálózaton, sőt maguk az egyes alkalmazói programok által igényelt számítások is lehessenek elosztott 

funkcionalitásúak. 

Az operációs rendszer a fenti szolgáltatásokat úgy valósítja meg, hogy az előbbiekben bemutatott módon maga 

is egy sereg folyamatot futtat, melyek az egyes funkcionalitásokért felelősek. Ezeket a folyamatokat olyan 

moduláris egységekben fejlesztették ki az operációs rendszer tervezői, melyekben nagyjából egyben vannak az 

azonos funkcionalitást biztosító alkalmazások. Hogy megértsük ezek működését, meg kell értenünk a dinamikus 

programbetöltés/csatolás/linkelés koncepcióját. 

7. Dll fogalma és használata 

(ASM_014_DLL_Simple.asm) 

Amikor egy alkalmazás elindul, akkor az esetek többségében nincs szükség a programozáskor elkészített, vagy 

felhasznált összes folyamatra és kódra. Például, ha egy alkalmazásunk mondjuk egy vonalkód olvasótól is képes 

adatokat fogadni (mondjuk egy raktári nyilvántartó rendszer), de általában a billentyűzetről, vagy egy listából 

választ a felhasználó, akkor felesleges lenne a vonalkód olvasóhoz tartozó nagyméretű programmodult betölteni, 

és ezzel a drága memória-erőforrást terhelni. 

Szintén gazdaságosabb lenne, ha ezt az egyszer megírt vonalkód olvasó kódot más alkalmazások is 

használhatnák, úgy, mintha az csak őket szolgálná ki. Vagyis dinamikusan csak akkor kellene a memóriában 

megjelennie ennek a kódnak, ha éppen szükség van rá, sőt ha már nincs, akkor fel kellene szabadítani a foglalt 

memória területet. 

A virtuális memória tárgyalásánál említettük, hogy az azonos folyamathoz tartozó szálak ugyanarra a 

címtartományra képeződnek le, vagyis „látják” egymás változóit és kódjait is. Ha most lenne arra mód, hogy 

olyan programmodulokat is lehessen fejleszteni, melyek tetszőleges virtuális címre tölthetők, és ott az egyes 

alkalmazások igényeinek megfelelő számú adatterülettel, de egy kódbázissal szolgálnák ki az igényeket, majd 

használat után „eldobhatók” lennének, akkor a programok mindenkori futási helyigénye a minimumon lenne 

tartható, és az operációs rendszer egy nagyon takarékos és gazdaságos működést valósíthatna meg. Ez a 

dinamikusan betölthető könyvtárak koncepciója, amit „DLL”-nek vagy („Dynamic Link Library”) nevezünk, és 

ami épp a fenti célokat szolgálja. 

Szokás ezeket az állományokat dinamikusan csatolt könyvtáraknak, vagy alkalmazás-kiterjesztésnek 

(„application extension”) nevezni. Lényeges különbség azonban, hogy ezek a futtatható függvény-könyvtárak 

nem szerkesztődnek statikusan az eredményként keletkező „exe” fájlhoz, hanem attól különálló állományként 

„dll” kiterjesztéssel készülnek el, és a fájlrendszerben tárolódnak (általában az alkalmazás saját alkönyvtárában). 

Az elnevezés tehát arra utal, hogy amikor egy „dll”-ben tárolt függvényre szükség van, akkor azt az operációs 

rendszer az operatív memóriába tölti, és az adott függvény belépési pontjára adja a vezérlést. 

Itt emlékeztetünk a „reentrant” függvény hívás előzetesen felvetett igényére. Ez úgy valósul meg, hogy minden, 

a „dll”-ben tárolt függvényt a hívó folyamat saját címtartományon létrehozott „stack”-en keresztül 

paraméterezheti, így az egy időben külön adatterületek használatával megvalósuló kiszolgálás azt az „érzést” 

biztosítja a folyamatoknak, mintha a „dll” csak őket szolgálná ki. 

Készítsünk tehát egy olyan modult, ami dinamikusan betölthető a memóriába, és ugyanakkor az éppen futó 

folyamat képes a benne kódolt függvényeket meghívni, azoknak paramétereket átadni, és az eredményeket 

átvenni. A „dll” fejlesztés valójában nagyon hasonlít az alkalmazásfejlesztéshez, csak a végeredmény nem egy 

futtatható „exe” kiterjesztésű fájl lesz. A fordítás és szerkesztés után egy „dll” kiterjesztésű fájlt kapunk, amit az 

őt használó alkalmazásnak el kell tudnia érni. A VS2010 beállításaiban csak kevés változást eszközlünk, 

elsősorban az alábbi helyeken: 

12-7. ábra - 
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A képen láthatóak alapján 

• a „Configuration Properties/General” tulajdonságok közül a „Target Extension”-t „.dll”-re, a „Configuration 

Type”-okból pedig „Dynamic Library (.dll)„-t válasszuk. 

• a „System” tulajdonságok közül a „SubSystem” tulajdonságot állítsuk be „Not Set”-re. 

• Az „Input” csoportban a „Modul” definíciós fájlt állítsuk be a fájl nevével megegyező és „def” kiterjesztésű 

fájlra. 

• Az „Advanced” fülön a start címkét hagyjuk üresen. 

A definíciós fájl, melynek a kiterjesztése „def”, arra hivatott, hogy a készülö „dll”-ben a nyilvános hatókörű 

függvényeket megjelöljük. Ennek a fájlnak a feldolgozásával állítja be a hívható függvények körét a „linker”. 

Az ASM_014_DLL_Simple.def nevű definíciós fájl tartalma tehát az alábbi: 

 

A forráslista, mely tulajdonképpen a hívható függvények kódjait tartalmazza, szintén egy külön fájlban kap 

helyet, és az alábbiakban részletezett: 



 Windows programozás - a kezdetek  

 325  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

Ebben a forráslistában hagyományos és már jól ismert függvény definíciókat találunk, és ezek egy kivételével 

mind egyenrangúak. A „LIBMain” címkével jelzett függvény a „dll” belépési pontja, melynek a „dll” 

használatával kapcsolatban van jelentősége, most csak a legegyszerűbb kialakításban tárgyaljuk, és a következő 

példán részletezzük. Fontos tudnunk, hogy ha ez a függvény „0”-val (false) tér vissza, akkor a „dll” nem 

töltődik be. 

A példa „dll”-ünk két szabadon hívható funkciót tartalmaz, ezek a „MsgFromDll”, és a „DLLTask” nevűek. 

Ebben a példában csak az elsőt fogjuk meghívni. Ez a függvény egy üzenetablakot dob a képernyőre, amiben 

üdvözöl bennünket. 

A befogadó alkalmazás, ami a „dll”-t használni fogja, egy külön projektben kerül fejlesztésre, melynek neve 

„ASM_015_DLL_Simple_Test”, és az alábbiakban látható: 
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A „dll”-t közvetlenül nem futtathatjuk, hogy használhassuk, ahhoz egy olyan programot is írnunk kell, melyben 

az adott funkcionalitásokat meghívjuk. Fent úgy mondjuk, „hosztoló alkalmazás” fogja a „dll”-t betölteni 

magának, amikor szüksége van rá, és meghívja az „MsgFromDLL” függvényt. Érdemes megfigyelni, hogy a 

„dll” használata tulajdonképpen három fázisból áll, az elsőben a „LoadLibrary”-val betöltjük a „dll”-t: 

12-8. ábra - 
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A fenti kódrészletből most azt az operációt látjuk, amikor a „dll” betöltését valósítjuk meg. A „LoadLibrary” 

függvény paramétere egy nullával terminált sztring, ami a „dll” teljes nevét tartalmazza. Ha a betöltés sikeres, 

akkor a betöltött kódmodul „handle”-jét, vagyis azonosítóját kapjuk. Ez annak a memóriaterületnek a kezdő 

címe, ahol a „dll” a betöltés után található. A visszatérésként kapott „eax” tartalom tehát egy virtuális 

memóriacím, ahol a betöltött „dll” tárolása kezdődik. A hívás után a regisztertartalom az alábbi: 

12-9. ábra - 

 

Vagyis a betöltött „dll” tárfoglalása a 74330000h virtuális címen kezdődik. A következő lépés az, hogy a 

használni kívánt függvény belépési pontját meghatározzuk. Erre szolgál a „GetProcAddress” függvény, melynek 

paraméterei a „dll” korábban megszerzett „handler”-e, valamint a függvény nevét tartalmazó sztring címe. Az itt 

kapott visszatérési érték már közvetlenül a „dll”-ben található függvény-belépési pont virtuális címe. 

12-10. ábra - 

 

A regisztertartalmak ablakában láthatjuk, hogy a függvény címe 7433100FH ami éppen 100F=4096+15 = 4111 

bájttal van magasabban mint a „handler”-ként kapott 74330000h cím. Ha a hívás után a „Dissasembly” ablakra 

váltunk, akkor láthatjuk, hogy valóban itt van a függvényünk belépési pontja és érthetővé válik a vezérlés átadás 

folyamata. 

12-11. ábra - 
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12-12. ábra - 

 

Vagyis a vezérlésátadás úgy valósul meg, hogy először egy ugrási táblára kapunk címet, ahonnan egy relatív 

„jump” utasítás viszi el vezérlést a 7433103ch címre, vagyis a meghívott függvényhez. 

12-13. ábra - 

 

Figyelemmel arra, hogy a főprogramban az egyes „dll” használati fázisokat folyamatosan kiírtuk, a futtatás kép 

az alábbiakban látható, ahol a konzol ablakban a hívást megelőző kiírások látszanak, valamint a már „dll”-ből 

származó üzenetablak. 
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12-14. ábra - 

 

Természetesen az egyes futások alkalmával a fenti virtuális címek eltérhetnek a példában látottaktól, de a 

viszonyuk és a betöltés elve mindig azonos. 

8. A „dll” és a hívó közösen használt adatai 

(ASM_016_Dll_SharedMem.asm) 

A fenti egyszerű dinamikusan betölthető könyvtár bemutatása után felmerülhet a kérdés, hogy hogyan 

kommunikálnak egymással a „dll”-ek, és az őket hívó modulok. Mint azt már korábban említettük, a programok 

valójában egy virtuális memória területet kapnak, melynek erőforrásait (címeit, változóit) a „dll” is „látja”, mert 

a betöltéskor ugyanarra a virtuális címtartományra képeződik le, mint az őt hívó program. Vagyis van mód arra, 

hogy bizonyos memóriaterületek változókat közösen (úgy mondjuk: osztottan) használjanak. A következő 

projekt az osztott használatra mutat példát. Ebben a projektben, mint a „dll”-t bemutató minden projektünkben, 

mindig két projekttel dolgozunk, az egyik a „dll” projekt, a másik az azt felhasználó, a nevében „Test” 

végződést tartalmazó. Lássuk először a „dll” projekt forrását. 
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Mint az a fenti forráslistából látható, a „dll” tartalmaz egy „SharedText” nevű publikus függvényt, mely a „dll”-

ben eredetileg tárolt „Text” címkéjű sztringet kiírja egy „messagebox”-ban majd bemozgatva az „eax”-be a 

„Text” címke címét, valamint az „ecx”-be a Text címkével jelzett sztring hosszát, kilép. A „dll” az eredetileg 

zárójelezetlen sztringet a „saját hatókörében” ellátja egy nyitó és egy záró szögletes zárójellel, jelezve ezzel, 

hogy a „dll” természetesen hozzáfér a saját változóihoz. A főprogram, mely betölti a „dll”-t, meghívja a 

„SharedText” függvényt, majd a hívás után az „eax”-ben és az „ecx”-ben átveszi a „dll” változójának címét és 

„kilopja” a nyitó és a záró zárójeleket, ezután a főprogramból indított „messagebox”-ban kijelzi azt. 

Ha töréspontot helyezünk el a „dll” függvény lefutása után a főprogramban, akkor módunk van látni az „eax”-

ben kapott memóriaterület címet. 
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12-15. ábra - 



 Windows programozás - a kezdetek  

 332  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A fenti példa egy egyszerű módját mutatja a „dll” és a hívó modul közös adatterület használatának. A későbbi 

példákban tárgyalunk még ennél általánosabb megoldást is. 

9. ”dll” szálkezelés példa 

(ASM_018_DLL_Complex.asm) 

A „dll”-ről és a szálkezelésről eddig megszerzett ismereteink alapján megtervezhetünk egy, az eddigieknél 

összetettebb feladatot is, melyben egy „dll”-ben megvalósított függvény-szolgáltatás hatékonyságát 

tesztelhetnénk annak függvényében, hogy milyen szálkezelést alkalmazunk a megvalósítás során. Legyen a 

feladat egy egyszerű ciklikus (mondjuk ezer darabos) osztás, mely a hányados és a maradék értékével feltölt egy 

kijelölt buffert. 

Hogy a teljesítmény pontosan mérhető legyen, és közben ne foglaljunk le túl sok memóriát, a fenti ciklikus 

osztást egy külső hurokban adott számban ismételjük meg. Ennek a „dll”-ben implementált függvénynek a 

hívási paraméter szerinti két buffer valamelyikét kell feltöltenie. 

Az első esetben a két buffer feltöltést, vagyis a 200 millió osztás elvégzését úgy hajtjuk végre, hogy a két hívás 

a fő szálon egymást követi. A második esetben a két hívás egy külön szálon és a fő szálon, de egy processzoron 

hajtódik végre. A harmadik tesztben pedig a két hívást két külön szálon és két külön magon dolgozzuk fel. 

Minden tesztben mérjük a végrehajtási időket, majd elemezzük az eredményt. 

Az első feladat a „dll” elkészítése, melynek forráslistáját az alábbiakban mutatjuk meg. 
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Az alábbi definíciók alapján számítható az elvégzett osztások száma: 

 

Vagyis egy 100 elemű bufferben 1000 db osztási eredmény és maradék kerül, melyek egyenként egy Osztasok 

nevű struktúrában tárolódnak. Mint az a forrás megjegyzésében is olvasható, tulajdonképpen 999 osztás történik 

meg rendre 999,998,997,996… 1 –ig, az OutCycle nevű konstans szerinti ismétlődéssel. A főprogramban 

történik a „dll”-ben definiált függvény hívása: 
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12-16. ábra - 
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A futási képen jól látható, hogy 3136 ms / 1809 ms / és 1326 ms az egyes szálkezelési technikákkal 

megvalósított két buffer feltöltésének végrehajtási ideje, vagyis jelentős előny érhető el egy átgondolt 

szálkezelés megvalósításával. 

Az előbbi példában nem éltünk a szálak egyedi prioritásaink megváltoztathatóságával, és más optimalizáló 

technikákkal, de az eredmény így is szemléletesen mutatja, hogy a program hatékonyságának mértéke már a 

tervezés során nagyjából eldől. A futási eredményeken azt látjuk, hogy a két szálon végrehajtott feladat 

végrehajtási ideje majdnem fele a tisztán soros tervezésűnek, és a két processzorra és két szálra osztott feladat 

végrehajtás még ennél is kedvezőbb. Ha a fenti program futását pedig a „Spy” programmal követjük, akkor 

láthatjuk a folyamatban létrejött szálak adminisztrációját. 

12-17. ábra - 
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10. A Windows legfontosabb „dll”-jei 

A Windows működését több „dll” is támogatja, melyek a támogatás iránya szerint csoportosított funkciókat 

tartalmaznak. Ezek közül is kiemelkedik három olyan „dll”, melynek használata minden alkalmazásra jellemző. 

Ezek 

• a „Kernel32.dll”, mely a memória-kezelést, 

• a „User32.dll”, mely a felhasználói felület-elemek működését, valamint 

• a „GDI32.dll”, a grafikus képességeket támogatja. 

Az egyes „dll”-ek az operációs rendszer evolúciójával együtt időről időre fejlődtek, az egyes változatokra a 

verzió számok utalnak. Az alábbiakban csak felsorolás jelleggel megmutatjuk az egyes operációs rendszerekhez 

tartozó „Kernel32.dll” verzió számokat. 
 

3.51 Windows NT 3.51 

4.0 Windows 95, 

Windows NT 4.0 

4.10 Windows 98 

4.90 Windows Me 

5.0 Windows 2000 

5.1 Windows XP 

5.2 Windows Server 2003 

6.0 Windows Vista 

Windows Server 2008 

6.1 Windows 7 

Windows Server 2008 

R2 

Az egyes változatok részletesebb listája megtalálható a Geoff Chappell által készített 

http://www.geoffchappell.com/studies/windows/win32/kernel32/history/index.htm lapon. 

Mivel a ”dll”-ek használata a Windows működésének szinte legalapvetőbb technikája, a dll-ek betöltésének és 

használatának ismerete elengedhetetlen a hatékony programozás megvalósításához. Egy „dll” használatának két 

alapvető módszere létezik: az egyik az ún. statikus, a másik az ún. dinamikus csatolás. 

A statikus csatolású használat akkor jön létre, ha a forráslistában deklaráljuk az adott „dll”-ben tárolt 

függvényhívást, és így a linkelés (összeszerkesztés) idején a „linker” egybefordítja a forrás tárgykódját és „dll” 

hivatkozást, vagyis a „dll” az alkalmazás elindulásakor a Windows segítségével mindig betöltődik a memóriába. 

Ennek a technikának az a hátránya, hogy a „dll” induláskor akkor is betöltődik a memóriába, ha a „dll”-ben 

tárolt eljárásra a program használata során nem kerül a vezérlés. 

Jóval hatékonyabb, takarékosabb és rugalmasabb megoldás az, amikor egy erre szolgáló API függvénnyel a 

program futása során töltjük be a hivatkozott „dll”-t, (természetesen csak akkor, ha éppen szükségünk van rá) és 

ezt követően szintén a kódból hívjuk a szükséges eljárást. Ilyenkor módunk van arra is, hogy a használat után 

„elengedjük” a már nem szükséges „dll”-t. További komoly előny, hogy az ilyen technikával fejlesztett 

http://www.geoffchappell.com/studies/windows/win32/kernel32/history/index.htm
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programok törzskódjának módosítása nélkül vagyunk képesek javításokra, sőt fejlesztésekre egy-egy alkalmazás 

esetében, mindössze azzal, hogy lecseréljük a szükséges „dll”-t. 

Minden betöltött „dll” az adott, őt meghívó folyamat nevében töltődik be, vagyis a folyamat minden szála, mint 

azt már korábban is mondtuk, olvashatja és írhatja a „dll” adatait és viszont. 

A „dll”-ek és „exe”-k vizsgálatára van egy nagyon hasznos segédprogram, amit a gyártó publikált, a 

„DumpBin.exe”, aminek részletes használatát megtalálhatjuk a http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/756as972(v=vs.71).aspx weblapon. 

Fontos tudni. hogy mielőtt a „dumpbin.exe” programot futtatnánk, egy parancssori ablakban a „C:\Program 

Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\bin” könyvtárból szükséges lefuttatnunk a „vcvars32.bat” programot, a 

helyes környezet beállítása érdekében. Ezt követően a „dumbbin.exe” használatával információt szerezhetünk 

bármelyik „dll” vagy „exe” kiterjesztésű programról. 

12-18. ábra - 

 

Példaként nézzünk meg az „ASM_018_DLL_Complex.dll”-ről egy „disassembly” listát, amelyben látható, hogy 

a virtuális címekre relokált tárgykód egy ugrási táblával kezdődik, ahol a címek a nyilvános függvényekre 

mutatnak, majd ezt követi a „dll” belépési pontjának kódja, valamint a publikus funkciók. 

12-19. ábra - 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/756as972(v=vs.71).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/756as972(v=vs.71).aspx
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13. fejezet - Windows programozás - 
a fejlesztés 

1. Windows programozási fogalmak 

A Windows operációs rendszer elnevezését az egyes alkalmazások - általában keretbe foglalt - megjelenítése 

látványának köszönheti. Ezekben az egyes ablakokban történnek, zajlanak azok az események és változások, 

melyeket a futtatás során az alkalmazás kijelez. Ahhoz, hogy elkészíthessünk egy Windows programot, jól kell 

ismernünk ennek az operációs rendszernek a működését, hiszen itt, ellentétben a konzolos alkalmazással, sokkal 

több szigorú tervezési és programozási szabályt kell alkalmaznunk. Ugyanilyen fontos, hogy a szabványosnak 

tekinthető „ablakozó” technikának a fogalmait is jól ismerjük, és e fogalmakat helyesen használjuk. Az ablakok, 

melyek tulajdonképpen az alkalmazás vizualitását adják, meghatározott részekből álló szoftvermérnöki 

konstrukciók, melyeknek fontosabb elemei a következők: 

13-1. ábra - 

 

A rajzon jól látható, hogy egy ablak normál esetben alapvetően két látható területre bontható. Az egyik az ún. 

kliens terület, melynek jellemzője, hogy az alkalmazás „saját rendelkezésű” területe. Itt jelennek meg az 

alkalmazás saját hatáskörben történő kijelzései közül azok, melyek valamilyen változó, vagy interaktív tartalmat 

hordoznak. A kliensen kívüli területek részint a menü, részint az ablak általános kezelésére fenntartott területek, 

melyek az operációs rendszer elsődleges felügyelete alatt állnak. Az ablakok a magas fokú szabványosítás miatt 

rendelkeznek olyan egységes jellemzőkkel, melyek mindegyikükre vonatkoznak. 

Egy ablak közös jellemzői egy részlete: 

• Az ablak típusa 

• Az ablak-megjelenítési állapotok 
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• Az ablak mérete és pozíciója 

1.1. Az ablak típusai 

„Overlapped Window” 

Egymást átfedő (egymást takaró elrendezésű), olyan ablakot jelent, melynek van címsora, kerete, kliens területe, 

menüje, görgető sávja vízszintesen és függőlegesen, és a címsorban maximalizáló és minimalizáló, valamint 

kilépést szabályozó vezérlések. Tipikusan ilyen ablaktípus alkalmazásunk fő ablaka, mely általában a fenti 

részelemek mindegyikét tartalmazza. 

1.1.1. „Pop-up Window” 

A „pop-up window” az „overlapped window” egy elfajult esetének tekinthető, amikor is egy, a menüt, a 

görgetősávot nem tartalmazó ablakot hozunk létre, melynek célja valamilyen átmeneti ideig létesített kijelzés, 

például üzenet, vagy lekérdezés, választás, stb. 

1.1.2. „Child Window” 

A gyerek ablak olyan megjelenítése az alkalmazás egy részének, amit a főablak hoz létre. Ennek az 

ablaktípusnak az a jellemzője, hogy „élettere” nem terjed túl a fő ablak méretein, vagyis azt a mozgatás, 

átméretezés hatására nem hagyhatja el. Ennek az ablaktípusnak akkor van jelentősége, ha egy az alkalmazásunk 

valamilyen időszakos, vagy meghatározott funkcionalitású szolgáltatását folyamatosan a képernyőn akarjuk 

tartani, mint például egy áthelyezhető szerszámkészlet egy rajzoló program esetében. Természetesen minden 

gyerek ablakhoz tartozik egy szülő ablak, ami lehet „overlapped” vagy akár „pop-up” ablak is. 

Általában a gyerek ablakoknak csak a kliens területét használjuk ki, vagyis nem adunk például menüt az 

ablakhoz. A gyerek ablak pozicionálása a szülő ablak bal felső kliens területének 0,0 pozíciójától relatíve 

méreteződik. A fentiekből következik, hogy a szülő ablak áthelyezése, átméretezése, minimalizálása és 

láthatósága a gyerek ablakra is hat. Az átméretezés úgy hat a gyerek ablakra, hogy ha a szülő ablak mérete 

kisebb, mint a gyerek ablaké, akkor a gyerek ablaknak a szülő ablakot meghaladó része nem látszik. A gyerek 

ablak függősége a szülő ablakhoz áthelyezhető egy másik szülő ablakra. 

1.1.3. „Layered Window” 

A Windows 2000-től alkalmazható lehetőséggel az ablakunknak adhatunk átlátszóságot olyan tulajdonságokkal, 

melyek a tervezéskor beállíthatók és később akár animálhatók is. Erre később mutatunk konkrét példát is. 

13-2. ábra - 
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A „Layered Window” stílusú ablak a hivatalos http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms997507.aspx 

Microsoft leírásból származó képen az óra illetve a kalkulátor (). 

1.1.4. „Message-Only Window” 

Az ablaktípust kifejezetten üzenetek kijelzésére tervezték. Használatának elsőrendű célja az, hogy a felhasználó 

számára megjelenítsen egy üzenetet. 

1.1.5. „Owned Window” 

Mód van arra is, hogy egy „pop-up”, vagy „overlapped window” birtokoljon egy olyan, általa létrehozott 

ablakot, mely a képernyő teljes területén szabadon mozgatható a tulajdonos ablak területén kívül is. Mivel 

mégsem egy főablak, ezért néhány kötelező viselkedési szabály vonatkozik rá. Mindig a tulajdonos ablak fölött 

helyezkedik el a később tárgyalandó „Z-Order” szerint. Ha a tulajdonos ablakot minimalizálják, a tulajdon ablak 

láthatósága automatikusan megszűnik. Ha a tulajdonos ablakot bezárják, akkor a tulajdon ablak is bezáródik. 

Csak „overlapped”, vagy „pop-up” ablak lehet valamelyik másik ablak tulajdona. A tulajdonablak nem 

származtatható át egy másik tulajdonoshoz. A „DialogBox” és a „MessageBox” alapértelmezetten „owned 

window”-ként jön létre. 

1.1.6. Z-Order 

Az ablakok koordinátának dimenziói X és Y irányban számítottak a képernyő síkján. A térben használt 

harmadik koordináta a Z tengely, melynek a Windows operációs rendszerben az a szemléletes kép felel meg, 

hogy az egyes ablakok milyen sorrendben helyezkednek el és takarják ki egymást láthatóságát. A „Z-Order”-t 

úgy foghatjuk fel, mint egy egyszerű listát, melyben a legmagasabb értékű ablak van a legfölül, vagyis letakarja 

az összes alatta levőt, a legkisebb „Z-Order” értékű pedig a legalul van, vagyis kitakarja őt az összes többi 

ablak. Az ablakok sorrendje ebben a listában a futásuk során megváltoztatható, így a láthatóságuk is e szerint 

változik. Amikor például rákattintunk egy alacsonyabb „Z-Order”-ű ablakra, akkor az aktiválással egy időben az 

a legmagasabb „Z-Order”-t kapja meg, vagyis minden alatta levőt kitakar. 

1.2. Ablak megjelenítési állapotok 

Egy ablak az adott körülmények között lehet aktív, inaktív, rejtett, látható, minimalizált, vagy maximalizált 

méretű és helyreállított. 

1.2.1. Aktív ablak 

Az aktív ablak az a legmagasabb „Z-Order”-ű ablak, amelyik éppen a felhasználóval való kommunikációra 

kész. A rendszer ezt a címsor és a keret átszínezésével jelzi. Mindig egy és csak egy ablak lehet aktív. Ha egy 

gyermek ablak került kiválasztásra, (úgy mondjuk: fókuszba), akkor a hozzátartozó szülő ablak lesz az aktív. 

Ismert az ALT+TAB billentyű kombináció az egyes aktív ablakok közötti váltásra. 

1.2.2. Letiltott ablak 

Ha egy ablakot letiltunk, akkor az a tiltás feloldásáig nem fogad a felhasználótól, sem a beviteli eszközöktől 

üzeneteket, bár maga az ablak megjelenített. Ugyanakkor kaphat üzeneteket más alkalmazásoktól és az 

operációs rendszertől is. Mivel a Windows-ban minden ablak, még a nyomógombok, a „textbox”-ok is, így nem 

arra kell gondolnunk, hogy egy normál ablak használatát tiltjuk le, hanem, hogy az azon elhelyezett vezérléseket 

magvalósító elemeket. A letiltás akkor célszerű tehát, amikor azt akarjuk, hogy egy ablak valamelyik vezérlését 

a felhasználó ne aktiválhassa. Tegyük fel, hogy egy beviteli ablakon a kitöltött adatok kitöltési helyességét úgy 

jelezzük, hogy a „rögzítés” nyomógombot mindaddig letiltjuk, míg az összes adatot a felhasználó ki nem 

töltötte. Amikor egy gyerek ablakot letiltunk, akkor annak üzeneteit a szülő ablak kapja. 

1.2.3. Az ablakok láthatósága 

Egy ablak lehet látható és elrejtett állapotban. Amikor egy ablak rejtett állapotban van, akkor nem frissül annak 

grafikus tartalma, és nem is látszik. A rejtett ablak is kaphat üzeneteket más alkalmazásoktól és a rendszertől. 

Egy ablak láthatósága bármikor megváltoztatható. 

1.2.4. Minimalizált, maximalizált, és helyreállított ablak 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms997507.aspx
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Az ablakok lehetnek ún. minimalizált (vagy ikonizált) állapotban, amikor a tálcán csak az őket reprezentáló ikon 

megjelenítésével látszanak, és lehetnek a lehetőségek szerinti legnagyobb méretűre méretezve kijelzettek. Ha 

egy minimalizált ablakot az eredeti a minimalizálás előtti méretére állítunk vissza, akkor azt helyreállítottnak 

nevezzük. 

1.3. Az ablak mérete és pozíciója 

Egy ablak, ha a tervezéskor engedélyezték az átméretezését, akkor az őt reprezentáló téglalap befoglaló 

méretével jellemezhető. Ennek relatív koordinátái az ablak bal felső sarokpontjától számítottak. Egy ablaknak a 

képernyőn való pozicionálása, amennyiben az egy „top level” ablak, akkor képernyő bal felső sarkának 0,0 

pontjától, ha az egy gyerek ablak, akkor a szülő ablak bal felső sarkának 0,0 koordinátájától relatíve számítódik. 

A tervezéskor meghatározható az első megjelenítési méret. 

A Windows programozás során a fenti fogalmakra építünk a részletes leírás a zorder linken érhető el. 

2. A programozás előre-gyártott építőkockái, az „API”-
k 

Amikor egy Windows programot készítünk, akkor az operációs rendszer (mely maga is igen sok Windows 

program) működésének rendjét követjük. Az operációs rendszer fejlesztése során a korai és későbbi fejlesztők 

elkészítettek több ezer olyan függvényt, melyre az operációs rendszer épült, illetve annak számtalan 

szolgáltatását támogatja. Már a tervezés korai fázisában elhatározták, hogy annak a szabályrendszernek mentén, 

melyre az operációs rendszer működését fűzték, biztosítani fogják újabb, a rendszerbe illeszthető programok 

elkészítésének lehetőségét. 

Ezért az operációs rendszert támogató „létfontosságú” programelemeket külön választották, és a korábban már 

bemutatott dinamikusan csatolható könyvtárakban támogatási funkciók szerint csoportosítva hozzáférhetővé 

tették. Több alapvető támogatási funkciócsoportot hoztak létre, így vannak olyanok, amelyek a 

memóriahasználatot támogatják, vannak olyanok, melyek a grafikus megjelenést, megint mások a multimédia 

szolgáltatások köré csoportosulnak, stb. Ezeket a csoportosított funkcióhalmazokat „Application Programming 

Interface”-nek rövidítve „API”-nak nevezzük A fejlesztés tulajdonképpen azt jelenti, hogy meghatározott 

szabályok szerint (ugyanúgy, ahogy az operációs rendszer is teszi) alkalmazzuk ezeket az „API”-kban tárolt 

hívásokat, és „belesimulva” az operációs rendszer működésébe, megvalósítjuk saját céljainkat. 

2.1. A könyvtárak függvényeinek paraméter-típusai 

Ezekben az „API”-kban több ezer függvény szerepel, melyek működése a pontos alkalmazáshoz a kapott 

paraméterekkel hangolható. Ezek a paraméterek olyan sokszor fordulnak elő a programozás során, hogy 

célszerű volt saját „beszélő” azonosítót társítani hozzájuk, és az eredeti típus helyett feltüntetni a használat 

helyén. Az egyik ilyen legfontosabb paraméter a rendszerben létrehozott elem hivatkozási azonosítója. 

Használatának célja, hogy pontosan meghatározható legyen, hogy az adott művelet melyik rendszer elemre 

vonatkozik. 

Ezért minden egyedi rendszer komponens ablak, szín, betűkészlet, texbox, combobox, nyomógomb stb. a 

létrehozásakor kap egy kezelő azonosítót, amivel életciklusa alatt hivatkozni lehet rá. A kezelő szót azért 

használtuk, mert az eredeti terminológia „handle” szavával, illetve annak első karakterével szokás jelölni ezt a 

fajta paramétertípust. Így az ablak kezelési-azonosítóját „HWND”-nek, egy folyamat, vagy egy szál azonosítóját 

„HANDLE”-nek, egy betűtípus kezelőjét „HFONT”-nak, egy kitöltési objektum azonosítóját „HBRUSH”-nak 

nevezzük. A „masm”-ot áldozatos munkával több éven át a változtatásokhoz szinkronizálták. A „windows.inc” 

fájlban összegyűjtött definíciók - annak fejléce szerint - az alább szakemberek munkája. Megtekinthető a 

„qeditor” „help” menüjének „windows.inc” betekintő menüpontjában. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms632599(v=vs.85).aspx
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Ebből a fájlból látható hogy ezek a kezelők általában „dword” méretű változók, de használatuk a szimbolikus 

paraméter-nevekkel sokkal könnyebben olvasható kódot eredményez. Az alábbiakban egy részletet közlünk a 

kezelő deklarációkról: 

 

Az „API”-k nem csak paramétertípusokat tartalmaznak, hanem konstansokat és attribútumokat is, amelyekre 

jellemző, hogy két vagy három betűs prefixumokkal kezdődnek. A kurzorok beépített példányaira az alábbiak 

szerint lehet hivatkozni: 
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Ugyanígy használhatóak például az ikonokra a következő szimbolikus konstansok: 

 

A továbbiakban assembly programok írásánál az „API”-k közvetlen használatát alkalmazzuk, szemben a ma 

használatos gyakorlattal, amikor Windows programokat a szintén az „API”-ra alapozott magasabb komplexitású 

szolgáltatásokat tartalmazó keretrendszerekkel hoznak létre. A jóval nehézkesebb fejlesztésért cserébe az 

„API”-k szolgáltatásainak teljesen szabad kihasználását nyerjük. 

3. Eseményvezérelt működési modell 

Az operációs rendszer és a felhasználói programok korai együttműködésére az volt jellemző, hogy a 

felhasználói program, amikor szüksége volt egy rendszer-funkcióra, akkor valamilyen hívási konvenció szerint 

igénybe vette azt, majd ismét a „saját ügyeivel” foglalkozott. A Windows operációs rendszer működésének 

rendje alapvetően eltér ettől. Itt nem az alkalmazás hívja az operációs rendszert, hanem éppen fordítva, az 

operációs rendszer „tájékoztatja” üzenetek és hívások által a felhasználói programot a teendőkről. 

Képzeljük el a következő, némiképp erőltetett, de azért reményeink szerint szemléletes példát. Tegyük fel, hogy 

egy anonim sakk játszmát játszunk valakivel, ahol az a szabály, hogy nem tudhatjuk, ki az ellenfelünk és ezért 

közvetlenül nem léphetünk kapcsolatba vele, csak egy közösen használt közvetítőn keresztül. Ennek a 

közvetítőnek az a feladata, hogy fogadja ellenfelünk lépéseit, közvetítse nekünk és szintén az ő feladata, hogy a 

mi válaszlépésünket továbbítsa ellenfelünknek. Persze a játék lényegét jelentő lépéseket mi és ellenfelünk 

gondolja ki, de nem veszünk részt a lépések kivitelezésében, hanem csak egy kijelzőn követjük a játszmát, amit 

szintén a közvetítő kezel. 

A kezdőlépésünk tehát egy üzenet formájában eljut a közvetítőhöz, aki azt azonnal továbbítja az ellenfelünkhöz, 

akinek addig nincs is más dolga, mint figyelni vajon érkezett-e számára üzenet. Amikor megérkezik az első 

lépésünket jelentő üzenet, akkor ő azt feldolgozza, mi elkezdünk figyelni, hogy kapunk-e a közvetítőtől válasz-

üzenetet a lépésünkre. Számunkra és ellenfelünk számára is a játszma tehát abból áll, hogy üzeneteket kapunk és 

azokra üzenetekkel reagálunk. A sakktáblán nincs addig változás, amíg valamelyikünk új lépést nem küld a 

közvetítőhöz. Ez az „esemény” azonban azonnal megváltoztatja a helyzetet, és az éppen lépéssorrendben 

következő játékost válasz-üzenetre bírja. A játszma résztvevőit, akik egyébként csak várakoznak, az aktivizálja, 

hogy valamilyen eseményről kapnak üzenetet. Ekkor feldolgozzák azt, és ők is generálnak egy üzenetet, 

amelyik eljut előbb a közvetítőhöz, majd az ellenfélhez. 

Terjesszük ki a fenti példát úgy, hogy a közvetítő egy időben több játszmát közvetít a több játékos között úgy, 

hogy az egyes játszmák üzeneteit pontosan elkülöníti egymástól. A Windows operációs rendszerben a közvetítő 

szerepét, aki minden eseményt érzékel és arról a megfelelő játékost értesíti, maga az operációs rendszer játssza. 

A rendszer érzékeli elsőként a beviteli eszközöktől érkező jeleket, ezek az események, és azokról azt is el tudja 

dönteni, hogy melyik alkalmazás működési körén belül keletkeztek. ezt követően összeállít egy üzenetet és azt a 

megfelelő alkalmazáshoz juttatja el, pontosabban az üzenetet elhelyezi annak várakozó sorában. 

Vagyis minden ablaknak van egy saját üzenet-csatornája, ahova csak az őt érintő üzenetek érkeznek. Az 

üzenetnek egységes struktúrája van és az alábbi elemekből áll. (Az alábbiakban megadjuk a C++ és a „masm” 

nyelvi deklarációt is). 
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Egy üzenet tartalmazza a következőket: 

• a „hwnd” az üzenet címzettjének azonosítója, 

• a „message” az üzenet kódja (melyet részletesen is elemzünk majd), 

• a két csatolt paraméterrel, a „wParam”-al és az „lParam”-al, az üzenet jelentése pontosítható, 

• egy elküldési időt: „time”, 

• valamint egy „point” struktúrát: „pt”, ami a kursor pozícióját tartalmazza az esemény elküldésének idején. 

Az üzenet a fentiek szerint mindössze egy „dword” típusú adat. A könnyebb olvashatóság és értelmezhetőség 

kedvéért azonban ezekre is szimbolikus konstansokat terveztek, így az összes üzenet egy hatalmas 

gyűjteményként, mintegy „beszélő” kódok formájában áll rendelkezésünkre. Hogy ezt a jelölés-rendszert értsük, 

tekintsük át a szimbolikus üzenetek elnevezési konvenciójának szabályait. Minden üzenet egy három-, vagy 

kéttagú előtaggal rendelkezik, mely csoportba sorolja az üzenet típusát. Az alábbiakban a „windows.inc”-ből 

egy részletet mutatunk. 

 

3.1. Windows üzenet kódok 
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A fentiekben megadott kódok jól mutatják, hogy a rendszerüzenetek igen sokfélék lehetnek, és ezek még ki is 

egészíthetők a program és a programozó saját üzeneteivel. Miután tisztáztuk a használható objektumok, 

paraméterek, konstansok körét, vizsgáljuk meg, hogyan valósul meg az ablak kezelése, vagyis a program saját 

feladatainak elvégzése válaszul az események bekövetkezésére. Minden ablakról a készítésekor regisztrálnunk 

kell az operációs rendszerben egy olyan, a programban implementált függvény címét, amelyben az egyes 

események kezelésére felkészülünk. Ez a függvény, amit „WndProc”-nak szoktak nevezni (de bármi lehet a 
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neve), valójában egy nagy esetszétválasztás melyben a kapott paraméterek alapján történik az elágazás. Milyen 

paramétereket kap egy ablakkezelő függvény? 

3.2. Az ablakkezelő függvény 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms633573(v=vs.85).aspx  

Az ablakkezelő függvény szignatúrája C++ szintaktikával és egy példa az alkalmazására: 

 

Látható, hogy egy „CALLBACK” típusú függvényről van szó, vagyis az operációs rendszer fogja meghívni. 

Hogy mi a címe, azt az ablak készítésének korábbi fázisában mi magunk adtuk meg. A paraméterei szerint kap 

egy „HWND” paramétert, ami azt mutatja, hogy kié az ablak, amelynek a feldolgozást szánjuk. Kap egy üzenet 

kódot, amit a „message” struktúrából már jól ismerünk, valamint az üzenethez csatolt „WParam” és „LParam” 

paramétereket, melyekkel az üzenet kiegészül. 

 

A feldolgozás, vagyis az üzenetnek a megfelelő ablakkezelő függvényhez való eljuttatása kétféle módon 

lehetséges. 

Az első módszer szerint, mivel a rendszernek van egy saját üzenetsora, de emellett minden ablaknak van egy 

saját üzenetsora is, a „Quened”,vagyis „üzenetcsatornán keresztüli” továbbítás azt jelenti, hogy az üzenet 

bekerül az ablak üzenetsorába és onnan továbbítódik az ablakkezelő függvényhez. Ez a szokványos eset a 

legtöbb esemény esetében. A feldolgozás ezért a várakozó sorban lévő üzenetek feldolgozásának sorrendjében 

zajlik, vagyis egyszer majd sorra kerül és a rendszer az adott üzenet paramétereivel meghívja az alkalmazás 

ablakkezelő függvényét. Ezt a fajta továbbítást „post message”-nek nevezzük. Jellemzője a „post message” 

típusú üzenettovábbításnak, hogy az üzenet folyamatosan töltődik az üzenetsorban, és a feldolgozás 

felfüggesztés nélkül folyamatosan történik, vagyis aki elhelyezi az üzenetet, az nem vár a feldolgozásra. 

A második módszer, az ún. „Not-Quened” metodika szerint a rendszer közvetlenül az ablakkezelő függvényt 

hívja meg a „message” paraméterekkel, megkerülve a várakozó sorban lévő üzeneteket. Ezt a fajta továbbítást 

„send message”-nek nevezzük. Ez esetben azonban a küldő kötelezően megvárja a feldolgozást, vagyis azt, 

amíg az ablakkezelő függvény vissza nem tér. Később az üzenetekkel még találkozunk, de már most érdemes 

megjegyezni, hogy nem csak a beviteli eszközök generálnak üzeneteket, hanem maguk az alkalmazások, 

folyamatok, sőt szálak is küldhetnek. 

Ha azt akarjuk, hogy az üzenetsoron keresztül, vagyis idősorban küldjünk üzenetet, akkor egy speciális „API” 

függvényt, a „PostMessage”-t használjuk (http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/windows/desktop/ms644944(v=vs.85).aspx), melynek szignatúrája a következő: 

 

Ha közvetlenül az ablakkezelő függvénnyel szeretnénk feldogoztatni egy üzenetet, akkor a „SendMessage” 

függvényt hívjuk (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644950(v=vs.85).aspx), aminek 

a hívási prototípusa az alábbi: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms633573(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644944(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644944(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644950(v=vs.85).aspx
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Fenti két függvény használatára, melyek szintén a „USER32.dll” részei, később több példát mutatunk. 

Tehát a szálaknak van üzenetsora, illetve szokták azt mondani, hogy minden szálnak van üzenetsora, de ez így 

nem igaz. Emlékezzünk arra, amikor egy folyamatot elindítottunk, akkor a folyamat egy szálat (főszálat) 

mindenképpen kapott. Ha a későbbiekben nem hozunk létre új szálat, akkor a folyamat főszálának saját 

üzenetsora van, ahonnan a beviteli eszközök (egér, billentyűzet) üzeneteit megkapja az ablakkezelő függvény. 

Ha azonban létrehozunk egy új szálat, és annak nincs ablakkezelő funkciója (például a háttérben dolgozik és 

számol valamit), akkor takarékossági okokból nincs értelme üzenetsort rendelni hozzá. 

Összefoglalva az eddigieket, egy üzenet a keletkezéstől a feldolgozásig az alábbi utat járja be: 

13-3. ábra - 

 

3.3. Az üzenetkezelő ciklus 

Már csak annak a részletezése van hátra, hogy a program milyen módon működik együtt az operációs 

rendszerrel annak érdekében, hogy az üzeneteknek ez a dinamikus áramlása megvalósuljon. Ha egy alkalmazás 

rendelkezik ún. „GUI”-val („graphics user interface”) akkor képesnek kell lennie az üzenetek kezelésére, vagyis 

kell, hogy legyen üzenetkezelő függvénye. 

Az üzenetkezelő függvény mellett azonban kötelezően kell lennie egy olyan programrészletnek, mellyel a 

hozzátartozó üzenetsorból az üzeneteket kiveszi, és „valahogy” rábírja az operációs rendszert, hogy meghívja az 

ő ablakkezelő függvényét. Ráadásul a folyamatos üzem miatt ezt ciklikusan ismételnie kell az alkalmazás teljes 

életciklusa alatt. Ezt a programrészletet üzenetkezelő ciklusnak hívjuk és minden „GUI”-t tartalmazó Windows 

program elengedhetetlen része. 
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Mivel ennek a programrészletnek kiemelt fontossága van, ezért nézzük részletesen a megvalósítását egy 

működő modellből való példán keresztül. Az „ASM_021_WinTemplate” egy olyan projekt, amely 

létrehozásának célja, hogy a továbbiakban kiinduló állománya legyen a Windows-os fejlesztéseknek. Ezt azt 

jelenti, hogy az oktatási célból létrehozott „ASM_021_Template.asm” állomány mellett van ebben a projektben 

egy „ASM_021_WinBaseTemplate.asm” állomány is. Vagyis a továbbiakban az assembly Windows 

fejlesztéseket projekt szinten úgy fogjuk elkészíteni, hogy az „asm” kiterjesztésű forráslistába bemásoljuk az 

ASM_021_WinBaseTemplate.asm tartalmát. Ebben a változatban már elhelyeztük az összes „rutinos” 

egyszerűsítést és gyakorlatias megoldást, amelyből egy új projekt elkészítésénél ki lehet indulni. 

Az alábbi az üzenethurkot bemutató programrészlet ebből az „ASM_021_WinTemplate.asm” állományból 

származik. 

 

3.3.1. GetMessage / PeekMessage 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644936(v=vs.85).aspx  

A programrészlet egy végtelen hurok, melyben három függvényhívás és egy kilépő elágazás található. 

Végrehajtás sorrendjében először a „GetMessage” függvényt hívjuk a „USER32.dll” „API”-ból, melyhez a 

következő paramétereket csatoljuk. 

 

• „LPMSG” típusú, egy „Message” struktúrára mutató pointer (az előzőekben a programban helyfoglalt 

„MSG” struktúra címe). 

• „HWND” típusú paraméter az ablak azonosítására: melyik „GUI” szálának üzenetsorából nyerjük ki az 

üzenetet. Ha ez a paraméter NULL, akkor minden, a szálhoz tartozó ablak üzenetét kiveszi, ha nem, akkor 

csak azét, akinek a kezelőjét átadtuk. 

• „UINT” típusú paraméter „wMsgFilterMin”, amellyel egy tartomány alsó határát jelölhetjük ki a fogadni 

kívánt üzenetek számára. 

• „UINT” tipusú paraméter „wMsgFilterMax”, amellyel egy tartomány felső határát jelölhetjük ki a fogadni 

kívánt üzenetek számára. 

Fontos értenünk, hogy a „GetMessage” függvény várakozik addig, amíg nem talál üzenetet az üzenetsorban és a 

várakozása idejére a vezérlés ismét az operációs rendszerhez kerül. Vagyis a mi üzenetkezelő ciklusunkban úgy 

látjuk, hogy a „GetMessage” nem tér vissza, csak ha már van számunkra üzenet. Ha mi magunk szeretnénk 

megnézni, hogy milyen üzenet van a várakozó sorunkban, akkor a „PeekMessage” függvényt kell hívnunk 

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644943(v=vs.85).aspx), ami azonban azonnal 

visszatér, és a paramétereként azt is meghatározhatjuk, hogy az üzenet maradjon-e a várakozó sorban vagy a 

„PeekMessage” kiolvasás után törlődjön. Ennek paraméterezése az alábbi: 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644936(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644943(v=vs.85).aspx
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A „GetMessage” függvény visszatérési értéke egy logikai érték, melynek -1 esetén az a jelentése, hogy a 

függvény végzetes hibára futott. A fenti példában ennek lehetőségét nem vizsgáljuk, ha mégis szükség lenne rá, 

akkor a „GetLastError” függvénnyel tájékozódhatunk a hiba okáról. Ha a befordított kódot vizsgáljuk, akkor a 

következő „disassembly” listán láthatjuk, hogy az eredmény (ami az „eax”-ban érkezik) kiértékelésének 

„rejtélyes” forrásnyelvi 

 

sora valójában két utasításra fordul: 

 

Ha egy regiszter tartalmát önmagával vagy kapcsolatba hozzunk, akkor, ha a kiinduló regisztertartalom 0, a 

művelet hatására a ZF=1 lesz, ha a regisztertartalom 0-tól különböző, az eredmény sem lesz 0, vagyis a ZF=0-ba 

áll. Ez a sor tehát tulajdonképpen azt vizsgálja, hogy az eredmény (az „eax”) nem nulla-e. Annak ugyanis, hogy 

a „GetMessage” nullával tér vissza, egy speciális jelentése van. Ha ugyanis a „GetMessage”, mint logikai 

visszaadott „TRUE” (1) értéket ad, akkor az azt jelenti, hogy talált egy üzenetet a sorban, és ezért kitöltötte a 

szál saját MSG struktúráját. 

Ha azonban „FALSE” (0) értékkel tér vissza, az azt jelenti, hogy bár talált üzenetet, de az egy speciális üzenetet 

a „WM_QUIT”, vagyis a „GUI” szálon az üzenet-figyelést meg kell szüntetni, mert az alkalmazásnak ez a része 

megszűnt. 

Az ezt követő sor akkor ugrik a kilépést jelentő címre (zölddel jelezve), ha a ZF=0 fennáll. 

 

3.3.2. TranslateMessage 

Ha azonban a „GetMessage” „TRUE”-val tér vissza, akkor a következő függvényhívásra kerül a sor, ami a 

„TranslateMessage” függvény, szintén a „USER32.dll”-ből. A „TranslateMessage” függvény az üzenetek adott 

esetben szükséges korrekcióját, átalakítását teszi lehetővé azáltal, hogy a jobb feldolgozhatóság érdekében 

például a „WM_KEYDOWN” és a „WM_KEYUP” üzenetek közé az üzenetsorba beszúr egy „WM_CHAR” 

üzenetet (és, mint a mi példánkban később látni fogjuk, egy WM_IME_NOTIFY üzenetet is), amivel a 

billentyűzet-kezelést könnyebben programozhatóvá teszi. Hiszen nem két esemény lekezelésével vagyunk 

képesek meghatározni a lenyomott billentyű kódját, hanem csak a „WM_CHAR” üzenet feldolgozásával. 

Persze, ha például jelentősége van a billentyűzet lenyomása és felengedése közötti időnek (mondjuk egy orgona-

szimuláló program esetében), akkor nem kerülhetjük meg a két esemény figyelésének szükségességét. 

3.3.3. DispatchMessage 
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Egy egyszerű üzenetkezelő hurok legutolsó eleme, hogy a hozzánk került üzenettartalmat (ami a saját 

adatterületünkön van) a szintén saját ablakkezelő függvényünknek eljuttassuk. Azonban láttuk, hogy mivel ez 

egy „CALLBACK” típusú függvény, ezért ezt csak az operációs rendszer hívhatja meg. Erre szolgál a 

„DispatchMessage” függvény (http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/windows/desktop/ms644934(v=vs.85).aspx), melynek szintakszisa az alábbi: 

 

Tehát egy esemény feldolgozása az ablakkezelő függvény meghívását jelenti, kivéve, ha az üzenet egy 

WM_TIMER, mert akkor (ha a „timer” objektum létrehozásakor adtunk hivatkozást egy „timer” eseményt 

lekezelő függvényre) az ablakkezelő helyett az időzítő függvénye hívódik meg. 

3.4. Az ablakkezelő függvény részletezése 

Miután az esemény hurkot beindítottuk, az alkalmazásunk üzenetsorába az operációs rendszer folyamatosan 

elhelyezi azokat az üzeneteket, melyek az alkalmazásunk „hatókörén” belül keletkeztek. Azt is láttuk, hogy 

ezekkel az üzenetekkel az operációs rendszer „visszahívja” („Callback”) az alkalmazás saját kódjában 

elhelyezett ablakkezelő függvényt, ahol az alkalmazás „reagálhat” az eseményekre. 

Lévén, hogy több száz üzenet létezik, az egyes esetekhez tartozó kezelések kódjait egy hatalmas 

esetszétválasztással kell megoldani. Később írunk olyan programot, amelyben több, mint 700 eseményt 

kezelünk annak szemléltetésére, hogy ez a kódrészlet adott esetben milyen méretű is lehet. Persze akkor majd 

egy kis c# nyelven megírt program lista generátort használunk, amelyik előállítja az esetszétválasztást. Az 

ablakkezelő függvény, aminek a forrása az „ASM_021_WinTemplate.asm”-ben található: 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644934(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644934(v=vs.85).aspx
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A fenti programrészletből jól követhető, hogy az esetszétválasztás most három üzenet kezelésére tartalmaz saját 

kódot. A „WM_DESTROY” üzenet feldolgozásakor hívunk egy „PostQuitMessage” függvényt, aminek 

hatására az eseményhurok kilép. A „WM_CHAR” üzenetre (amit egyébként egy „WM_KEYDOWN” és egy 

„WM_KEYUP” közé éppen a „TranslateMessage” hívás illeszt az eseményhurokban), pedig csak eltároljuk a 

karaktert egy lokális változóba. A „WM_PAINT” üzenet akkor keletkezik, ha a rendszer úgy érzékeli, hogy a 

kliens terület valamilyen okból frissítésre szorul. Ilyenkor azokat kirajzolásokat végezzük el, amelyek a 

kliensterületen vannak. Most csak egy kiíratást valósítunk meg az alábbi kódrészlettel. 
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Elsőször hívunk egy „BeginPaint” függvényt, melynek paraméterként a célablak „hwnd”-jét adjuk meg. Erre 

azért van szükség, mert a Windows ún. eszköz-független programozást tesz lehetővé, vagyis a programozási 

oldal csak a feladatot adja meg, és a konkrét megvalósításhoz szükséges célhardver-specifikus utasításokat egy 

eszközkezelő szoftver réteg (driver) hajtja végre, melyet a gyártó mellékel az eszközhöz, és az installációkor 

települ a rendszerben. A „BeginPaint” függvény éppen ennek az eszközkapcsolatnak a leírójával tér vissza, 

amire a következőkben minden, az eszközt érintő hívásban hivatkozni fogunk. 

A következő két sorban létrehozunk egy logikai betűtípust, melyet ezután hozzárendelhetünk valamilyen eszköz 

kezelőhöz (printer, képernyő, stb.), majd a „SelectObject” utasítással, amelynek már paramétere az 

eszközkapcsolat leírója, valamint a logikai betűtípusra való, „eax”-ben átadott hivatkozás. Az eredményül kapott 

erőforrás objektum azonosítóját mentjük. 

A következő sorban előkészítjük a kiírandó szöveg színének beállítását, és ehhez egy „RGB” makrót 

használunk, ami tulajdonképpen egy „DWORD” típusú adat, mely az RGB (Red,Green,Blue) színek 

keverékéből álló összetett tartalom annak érdekében, hogy minden színre egy sima „DWORD”-el lehessen 

hivatkozni. Az „RGB” makró tehát a paraméterként kapott színkomponensek számhármasából előállít egy 

„DWORD”-öt a további használathoz. Ezt az „eax”-ben kapott „COLOREF” paramétert adjuk át az 

eszközkapcsolattal együtt a „SetTextColor” függvénynek. Ettől kezdve ennek az eszközkapcsolatnak a szöveg 

kiíratáskor használt színe a korábban az „RGB” makró paramétereként meghatározott lesz. 

Ehhez teljesen hasonló módon állítjuk be a következő képsorban a háttér színét is. Ezt követően hívjuk a 

„TextOut” függvényt, melynek az eszközkapcsolatot, a pozíciót (x,y), a kiírandó karakterlánc címét és hosszát 

adjuk meg paraméterként. A kliens felületen tehát most jelenik meg a kiírás. Nagyon fontos használati szabálya 

az eszközkapcsolatoknak, hogy azokat a használat után meg kell szüntetni. Ezt szolgálja az utolsó „EndPaint” 

függvényhívás. 

Kiírattuk a kliens felületre a megfelelő szöveget, de ennek tartalmát semmi nem tárolja, vagyis ha valamilyen 

esemény következtében a kliens felület tartalma megváltozik, például elé mozgatunk egy másik ablakot, akkor, 

amikor újra láthatóvá válik, az alkalmazásnak kell kötelezően újra rajzolni. Azt pedig, hogy éppen mikor állt elő 

a kötelező újrarajzolás, azt éppen a „WM_PAINT” üzenet jelzi, amit az operációs rendszer helyez el a 

kitakarásból előbukkanó ablakok szálainak üzenetsorában. 

4. A program sablon 

(ASM_021_WinTemplate) 

Mint azt már jeleztük korábban, a Windows operációs rendszerben szinte minden vizualitással rendelkező elem 

egy ablak. A különbség abban van, hogy másként viselkednek a rendszer üzenetekre válaszul. Mivel ez egy 

„kőbe vésett” szabály, mi is csak úgy tudunk vizualitást adni alkalmazásunknak, ha valamilyen ablakot hozunk 

létre. Ennek a kódrészletnek azonban éppen azért, mert ez egy „mindennapi” feladat az operációs rendszer 

számára, igen jól meghatározott folyamata van. 
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Legeslegelőször kinyerjük az alkalmazásunk azonosítására szolgáló ún. „hInstance” értéket. Ennek az 

azonosítónak a továbbiakban kiemelt jelentősége lesz, mert ezzel tudjuk azonosítani a rendszer számára, hogy 

melyik alkalmazás nevében vesszük igénybe szolgáltatásait. Mivel egy program a virtuális memóriaterületen 

egy időben csak egy helyen lehet, ezért célszerűen ez az azonosító az a memória cím, ahova a programmodul 

betöltődött. Ebből következik, hogy a főmodul az alkalmazás életciklusa alatt nem relokálható más címre. 

 

 

A fenti példában az „EAX” = 0x00AB0000 címen kezdődik a programmodul, és valóban ott egy MZ bejegyzést 

találunk, ami az „EXE” típusú programok fejléce. A „disassembly” listában viszont láthatjuk, hogy az általunk 

írt kód nem ezen a címen kezdődik, hanem 4096 bájttal „feljebb”. Ez az ún. „PSP” területe, ahol az „exe” 

programok a saját adminisztrációjukat tárolják (http://www.fileformat.info/format/exe/corion-mz.htm). Ahogy 

ezt a programunkat azonosító „hInstance” szimbolikus nevű adatot kinyertük a rendszerből, rögtön el is mentjük 

egy struktúrának ugyanilyen nevű tagjába. Ezt a struktúrát, amit most „WT_WndClass”-nak nevezünk, egy 

előre gyártott megrendelőlapként használhatjuk a készülő ablak jellemzőinek specifikációjára. 

 

http://www.fileformat.info/format/exe/corion-mz.htm
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A „WndClass” és a „WndClassEx” között a különbség az, hogy a „WndClass”-hoz utólag két mező került 

felvételre, a „cbSize”, ami a struktúra méretét hordozza, valamint a „hIconSm”, ami a „small icon handler”-jét 

(azonosítóját) tartalmazza. 

A „WndClassEx” struktúra az alábbi tagokból épül fel: 

 

A fentiekben egy sorban definiáltuk a struktúrát, de az alatta lévő megjegyzéssorokban feltüntettük az egyes 

tagok neveit és rövid leírásukat. Külön érdemes figyelmet fordítani az ablak stílusok konstansaira. 

 

A fenti gyűjteményben látható, hogy ez egyes stílusok milyen konstansoknak felelnek meg. A következő linken 

egy teljesebb lista található a Windows konstansokról, bár a „windows.inc” szintén tartalmazza a nagy részét. 

 http://www.blitzbasic.com/Community/posts.php?topic=28574  

http://www.blitzbasic.com/Community/posts.php?topic=28574
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Tehát az ablakot először megtervezzük egy erre a célra létrehozott „megrendelő lap”, vagyis egy struktúra 

kitöltésével, majd „legyártatjuk” az operációs rendszerrel úgy, hogy egy függvényt hívunk meg ennek a 

struktúrának a címével. Ezt követően dönthetünk arról, hogy szeretnénk-e megjeleníteni a háttérben már 

elkészült és „bevetésre kész” ablakunkat. 

 

Ha kitöltöttük a „megrendelési” struktúrát, akkor az ablakot regisztrálni kell az operációs rendszerben, amit a 

„RegisterClassEx” függvénnyel tehetünk meg. Ahhoz, hogy „példányosítsuk” a regisztrált ablakot, megint egy 

„API” függvényt kell hívnunk. Ez a „CreateWindowsEX” függvény, melynek paraméterei szerint jelenik majd 

meg. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms632680(v=vs.85).aspx Mindezek után 

rendelkezésre áll egy ablakunk, amit azonban még nem látunk, mert erről még nem rendelkeztünk. 

4.1. „ShowWindow” 

Ha azonban meghívjuk a „ShowWindow” „API” függvényt, akkor az ablakunk a megtervezettnek megfelelő 

vizualitással megjelenik. A „ShowWindow” függvénynek két paramétere van. Az egyik természetesen az ablak 

leírója, a másik egy konstans, mely a megjelenítésre vonatkozik. Használjuk most a „SW_SHOWNORMAL” 

konstanst, ami éppen 1. Mellékelten megadjuk a megjelenítés paraméterének konstansait, és a Windows 

konstansok egy részletesebb felsorolása a http://www.blitzbasic.com/Community/posts.php?topic=28574 linken 

megtekinthető. 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms632680(v=vs.85).aspx
http://www.blitzbasic.com/Community/posts.php?topic=28574


 Windows programozás - a fejlesztés  

 363  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4.2. „UpdateWindow” 

Szokás a megjelenítést követően egy „UpdateWindow” függvényhívást is indítani annak érdekében, hogy az 

esetleg dinamikusan változó adatok (dátum, idő, animációs fázis stb.) azonnal aktuálisak legyenek. Az 

„UpdateWindow”, aminek egy paramétere van, az ablak „hwnd”-je, csak annyit csinál, hogy küld egy 

„WM_PAINT” üzenetet, és az ablakkezelő aktualizálja a kijelzést. A későbbiekben sokszor fogunk kiindulni 

egy ehhez hasonló programvázból ezért (mindenki ezt csinálja) létrehoztunk egy olyan template állományt, 

amely a lehetőségek szerint a legrövidebben tartalmazza egy projekt forrását. Ennek listája tehát a következő: 
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A fenti program-template alapján a továbbiakban több alkalmazást fogunk készíteni, melyekkel Windows 

programozási gyakorlatot szerzünk. 

13-4. ábra - 

 

5. Az üzenetekről részletesebben 

(„ASM_WinMsg” projektek) 

Korábban láttuk már, hogy az operációs rendszer üzeneteit szintén az operációs rendszer közreműködésével az 

alkalmazás ablakkezelő függvénye dolgozza fel. Használjuk frissen megszerzett tudásunkat, és készítsünk egy 

olyan alkalmazást, melyben az érkező üzenetek utolsó néhány értékét, (melyek „DWORD” típusú adatok) 

kijelezzük („ASM_022_WinMsgSimple”). Ezt követően pedig készítsünk egy kicsit komplexebb alkalmazást, 

melyben minden érkező üzenetet elkapunk, és annak szimbolikus nevét egy másik felületen azonnal kijelezzük. 

Így láthatjuk, hogy az üzenetek milyen sorrendben és milyen paraméterekkel érkeznek az alkalmazáshoz. 

Mindkét alkalmazás esetén a korábban elkészített „ASM_021_WinTemplate.asm” állományból indulunk ki. 

5.1. ASM_022_WinMsgSimple projekt 

Ebben a projektben, melynek részletei alább láthatóak, az üzenetek kiíratása céljából az üzenet hurkot bővítjük 

egy speciális kódrészlettel, hiszen minden, az alkalmazás üzenetsorából származó üzenet „átmegy” ezen a 

programágon, így a legegyszerűbben itt lehet „elkapni” az üzenet kódját. Mielőtt azonban ezt tennénk, még az 

ablak létrehozása előtt lekérdezzük számítógépünk és az aktuális felhasználó nevét, majd mentjük egy-egy 

bufferben. Úgy terveztük, hogy a tárolt eredményeket majd a WM_PAINT üzenet feldolgozásában íratjuk ki. 

 

Most nézzük az a részletet, ahol az üzenetkezelő ciklust módosítjuk. 
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A korábban definiált, az üzenetek fogadására tervezett „MessageCodes” bufferbe történő írás címét betöltjük az 

„edx” regiszterbe, majd, ha elértük a buffer végét, ismét a buffer elejére állítjuk a pointert, és töröljük a buffert. 

Ezt követően pedig sztringgé alakítva a bufferbe írjuk az aktuális üzenet kódját. Bár minden üzenet esetén 

megtörténik az üzenetkód mentése, mégsem jelezzük ki azonnal, hiszen korábban már láttuk, hogy kijelzés első 

sorban a „WM_PAINT” üzenet hatására keletkezik, és az csak akkor jön „magától” amikor az ablak újra 

rajzolására van szükség. 

 

Amikor ugyanis, ahogyan azt az alábbi programrészletben látjuk, már jól ismert módon betűtípust, előtér és 

háttér színt választunk, majd kiíratjuk az előkészített tartalmakat. 
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Persze nem lepődünk meg azon, hogy a kiírások csak akkor frissülnek, ha az ablak méretét, vagy a kitakarását 

megváltoztatjuk, hiszen csak a WM_PAINT üzenet fogadásakor végzünk kiíratást. 

13-5. ábra - 

 

13-6. ábra - 

 

Vagyis bár látjuk, hogy működik üzenet elkapási programunk, a kijelzés oldalán „lemaradunk” a legtöbb 

üzenetről. Ahhoz, hogy minden üzenetet kiírathassunk, másfajta technikát kellene alkalmaznunk. Először is fel 

kellene készülni az összes ismert üzenet kódjának szöveg-konstanssá való alakítására, valamint elegánsabb 

lenne az események forrásobjektuma helyett egy külön felületen megjeleníteni az aktuális üzenetet, mert így 
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mód volna az egyes üzenetek utólagos sorrendjének vizsgálatára is. Ez valósítjuk meg a következő projektben 

melynek neve: „ASM_023_WinMsgComplex”. 

5.2. „ASM_023_WinMsgComplex” projekt 

Szükségünk lenne tehát két felületre, ahol az egyiken zavartalanul folynak az események feldolgozásai, és egy 

másikra, ahol párhuzamosan azonnal kiírjuk az adott eseményhez tartozó üzenet nevét és paramétereit. Nem 

olyan köztudott, hogy ha az eredetileg Windows alrendszerként programozott programmodulunkat Konzolos 

„subsystem”-re állítjuk be, akkor a létrehozott ablakok mellett egy konzolos felületet is kapunk, melyet 

ugyanúgy elérünk. A megoldás kicsit a „VKDebug” nyomkövetésének technikájára hasonlít, ahol a futó 

program egy másik ablakban jeleníthet meg üzeneteket. 

Ebben a projektben megint a most már hagyományos módon járunk el azzal a különbséggel, hogy a program 

tulajdonságainak beállításakor a „Console” (/SUBSYSTEM:CONSOLE) beállítást választjuk. 

13-7. ábra - 

 

Vagyis, mintha egy ASM_021_WinTemplate projektet készítenénk, de adunk hozzá egy konzolos megjelenést 

is. 
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A forráslistában látható, hogy először létrehozunk egy teljesen hagyományos Windows ablakot, melynek 

500*300–as mérete van, és meg is jelenítjük azt. 

 

Ezt követően azonban ennek a fő ablaknak az eseménykezelőjében kezeljük a WM_CREATE üzenetet, és ebben 

szintén létrehozunk egy ablakot, melyet a konstansokkal gyerek ablaknak jelölünk, vagyis „élettere” a korábban 

létrehozott fő ablak területén belül lesz. 
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Továbbá meghatározzuk, hogy ez a gyerekablak egy előre gyártott típus ún. „EDIT” (vagyis egy egyszerű 

„textbox”) lesz, melynek az a tulajdonsága, hogy a billentyűzet lenyomására editálható szövegként kiírja a 

karaktereket. Többsorosra definiáljuk az „EDIT” ablakot, függőleges és vízszintes gördítő sávot is adunk hozzá. 

A méretét úgy állítjuk be, hogy a fő ablak 500*300 méretébe éppen beférjen a gördítő sávokkal együtt is. Az 

„eax”-ben visszakapott kezelőt a „SetWindowLong” függvénynek átadva, ehhez az ablakhoz egy szintén az 

ebben a programban található (iszonyú nagy) TrapProc eseménykezelőt adunk, melynek hatására a gyerek ablak 

eseményeit közvetlenül a konzolra írjuk ki, azok paraméterével együtt. Például a WM_CLEAR üzenetre kiírjuk 

az üzenet nevét és az aktuális paramétereket. 

 

Természetesen szükség van arra is, hogy ezeket a konstansokat (melyek „DWORD” típusúak), a fordításkor be 

lehessen helyettesíteni, ezért egy itt most nem felsorolt, de a projekt „include” fájljában megtalálható definíciós 

(„include”) listát is kell készítenünk. Ezeket a programrészleteket, a „TrapProc”-ot és az 

„ASM_023_WinMsgComplex.inc” fájlokat kézzel nagyon fáradságos lenne elkészíteni, ezért erre egy kis 

program generátort írtunk C# nyelven, melynek listáját a C# nyelvről szóló fejezetben részletesen is ismertetjük. 

Összefoglalva tehát, van egy főablakunk, melynek van egy eseménykezelője, melyben a főablak létrehozásának 

pillanatában létrehozunk egy a „EDIT/textBox” típusú a főablakhoz képest gyerekablakot, melyhez szintén 

rendelünk egy eseménykezelőt, melyben kiíratjuk az eseményeket érkezésük sorrendjében. 

13-8. ábra - 
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Az esemény ablakban azt is láthatjuk, amint a „TranslateMessage” beszúr egy „WM_KEYDOWN” és 

„WM_KEYUP” közé egy „WM_CHAR” és (a gyerekablak miatt) egy „WM_NOTIFY” üzenetet, ahol a 

„WM_CHAR” üzenet paramétere az aktuális lenyomott billentyű kódja. 
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14. fejezet - Windows programozás-a 
grafikus felület 

1. A grafikus primitívek 

Amikor egy Windows programot írunk, mindig lehetőségünk van arra, hogy a kliens felületen olyan rajzi 

elemeket alkalmazzunk, melyeket mi magunk terveztünk meg. A grafikus felületű operációs rendszer éppen azt 

jelenti, hogy a megjelenő vizualitás nem előre gyártott és „beégetett” grafikai elemek megjelenítését valósítja 

meg (mind például az alfanumerikus operációs rendszerek, lásd Dos), hanem tetszőleges, valóban „grafikai” 

eszközökkel(rajzolás, kifestés, méretezés, forgatás döntés stb.) létrehozott objektumokat alkalmaz. Ahhoz, hogy 

magabiztosan és hatékonyan kihasználhassuk a grafikai rendszer lehetőségeit, lépésről lépésre meg kell 

ismerkednünk annak legalapvetőbb elemeivel az ún. „grafikai primitívekkel”. 

Minden rajz vagy festmény a valóságban is megszámlálhatatlan alapvető megjelenési tulajdonsággal bíró elem 

összessége. Gondoljunk például egy grafikára. Az árnyékolás, mely olyan „plasztikussá” teheti a megjelenítést, 

mintha valóban térben látnánk a síkban létrehozottakat, valójában ezer és ezer egyedi vonaldarab, melynek 

vastagsága, tónusa, hossza egyenként is látható, és mégis együtt egy tárgy hiteles árnyékát adják. A vonalak, a 

pontok egy grafikában tehát olyan rajzi elemek, melyekkel magasabb szervezettségű egyéb vizuális hatások 

érhetők el. A vonal egy grafikai primitív. Ugyanilyen a pont, a kör, a négyzet, az ellipszis, stb. Nem csak azok 

számítanak grafikai primitíveknek, melyek valamilyen alakzatot hordoznak, hanem azok is, melyek valamilyen 

effektust adnak. Ilyen például a kifestés valamilyen színnel, vagy mintával, vagy a transzformációk, melyekkel 

az adott összetett vizuális elem minden, vagy csak néhány tulajdonsága egyszerre megváltoztatható. 

Fentiek bemutatására készítjük el az ASM_024_WinGraphicsSimple nevű projektünket. Mint mindig, az 

ASM_021_WinBaseTemplate.asm állományból indulunk ki. A grafikai megjelenítés feladatait, mint azt 

korábban láttuk, a legkézenfekvőbben a rendszer által küldött WM_PAINT üzenetben végezhetjük el. A grafikai 

primitívek tárgyalásánál azt a technikát fogjuk követni, hogy minden elemet bemutató programrészletet külön 

fájlban (az általunk készített include vagyis „inc” kiterjesztésű) fájlban fogunk tárolni, és a főprogramban az 

include direktívákkal hivatkozunk rájuk. Ezek után az include fájlunkban megírt eljárásra, vagy függvényre már 

úgy hivatkozunk a főprogramban, mintha ott szerepelne. Ez a moduláris technika nagyon kényelmessé teszi a 

fejlesztést, ha sok jól elkülöníthető logikai szakaszra bontható a feladat. A VS2010 környezetben assembly 

fejlesztés esetén pedig nem áll rendelkezésünkre a kódrégió készítésének lehetősége, és így az egy forrásban 

tárolt „eljárás halmazok” nehezen áttekinthető kódot eredményeznek. 

Az első feladat legyen az, hogy helyezzünk el egy meghatározott területen véletlenszerűen olyan pontokat, 

melyeknek a kiterjedése éppen egy pixel. És máris beleütköztünk egy olyan fogalomba, melynek ismerete 

nélkül nehezen lennének megmagyarázhatóak a grafikus operációk. Sőt, nem is kezdhetjük el ennek 

tárgyalásával, mert már ez is feltételez olyan ismereteket, melyeket előzetesen tisztáznunk kellene. Ezért most 

egy kis (nem is olyan kis) kitérővel ismertetünk néhány fogalmat. 

1.1. A GDI / GDI+ a grafikus alprogramrendszer 

A Windows nem teszi lehetővé az egyes perifériákhoz, mint például a nyomtató, vagy a képernyő az 

alkalmazások számára a közvetlen hozzáférést. Helyette egy egységesített koncepció mentén ún. 

eszközfüggetlen hozzáférést biztosít a kimenetekhez. Ez azt jelenti, hogy a programozási oldalról meghatározott 

szabályok alkalmazására és függvények hívására bontott feladatokat úgy valósítja meg, hogy a programozó elől 

elrejtve felismeri az adott periféria lehetőségeit. Jellemző például, hogy ha az adott grafikus kártya tartalmaz 

egy, az adott feladat megoldásában felhasználható „társporcesszort”, akkor a GDI annak felhasználásával oldja 

meg a feladatot. Szigorúan véve a grafikus perifériák a megjelenítés technikája alapján alapvetően két csoportba 

sorolhatók. Ezek a raszteres, illetve a vektoros megjelenítések. A rasztergrafikus megjelenítés az egyes 

képpontok egyedi kezelésének technikáján alapszik, míg a vektoros megjelenítés a megjelenítendő rajzi 

elemeket matematikailag meghatározott objektumokként kezeli, így a megadásukhoz (definiálásukhoz) jóval 

kevesebb információra van szükség. A GDI fő erőssége az eszközfüggetlen programozási felület mellett az a 

képessége, hogy használható vektorgrafikus technikákkal a kimenet raszteres megjelenítése esetén is. Erre jó 

példa amikor egy raszteres vonalat rajzolunk vektoros paraméterű függvényhívással. 

1.2. A szöveg kiíratásának technikája (FontDemo.inc) 



 Windows programozás-a grafikus 

felület 
 

 394  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Elsőként a kliens felületen megjelenő szöveges üzenetek technikáját ismertetjük. Az eljárásban a lokális 

változók közé felvesszük a hfont nevű és HFONT típusú font leírót annak érdekében, hogy később a programból 

az adott betűtípusra hivatkozhassunk. 

 

 

Ezt követően létrehozunk a CreateFont függvénnyel egy meghatározott tulajdonságokkal bíró betűkészletet, és 

„beemeljük” a paraméterként kapott eszközkapcsolatba. Nagyon fontos lépés, hogy a visszaadott értékként 

kapott, korábban aktuális font leírót felszabadítsuk a DeleteObject függvénnyel. Általában sok kellemetlenségtől 

kíméljük meg magunkat akkor, ha a nem használt objektumokat rendre felszabadítjuk. Már csak az van hátra, 

hogy beállítsuk az adott eszközkapcsolat font előtér és háttér megjelenítésének színét a SetTextColor és a 

SetBkColor függvényekkel, majd a TextOut függvénnyel az adott pozícióra „kirajzoljuk” a szöveget. Mivel a 

CreateFont függvényt az nEscapement, és az nOrientation, paraméterekben a 25*10 paraméterekkel hívtuk meg, 

az egymást követő karakterek a megadott kiírási és elforgatási szögekkel jelennek meg, vagyis a kiírás balról 

jobbra emelkedő és elforgatott alakú lesz. 

14-1. ábra - 
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1.3. A pont megjelenítés technikája (PixeDemo.inc) 

Ebben a modulban a kliensterület egy négyszöggel határolható területére véletlenszerűen pontokat helyezünk el. 
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Ebben a projektben külön említést érdemel a véletlenszám generátor hívása, ami valójában egy C nyelvű 

runtime könyvtári függvény. A Rand()-ról van szó, mely egész számokat állít elő 0-32768 tartományban. Mivel 

mi azt szeretnénk, ha az X és az Y koordináták 0-100 között szórnának, ezért osztjuk 100-al, illetve a színek 

esetében az RGB értékek határával, 255-el. Ezt követően egy hurokban, melynek ismétlődését a fő programból 

állítjuk be az eljárás paramétereként, a SetPixel függvénnyel jelenítjük meg az adott pont képét. A Colorref 

pakolt színkód előállítását pedig a négy byte-os formátumra úgy állítjuk elő, hogy al, ah, és a következő 

helyiértékű byte sorrendben a kék, a zöld és a piros összetevőit tartalmazzák. Az eredmény az előző font 

demóval együtt a kliens területen az alábbiak szerint jelenik meg: 

14-2. ábra - 
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Érdekes megfigyelni, hogy a véletlenszám generátorunk milyen egyenletesen töltötte fel a rendelkezésre álló 

100*100-as területet, vagyis egy jó minőségű álvéletlenszám generátorról van szó. 

1.4. Vonalmegjelenítés technikái (LineDemo.inc) 

Ebben a modulban egy meghatározott pontból kiinduló, tuljadonképpen vektorosan paraméterezett 

függvényhívással rajzolunk ki vonalakat a raszteres eszközre. 
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Ebben a példában csak az eszözkapcsolatot adjuk át, és a vonalakat egy „tollal” (amit a CreatePen függvénnyel 

hozunk létre, és később a SelectObject függvénnyel emelünk be az eszközkapcsolatba) rajzoljuk meg. Már ez 

előbbiekben is láttuk azt a kötelező technikát, hogy a grafikai primitíveket mintegy „megrendeljük” a Windows-

tól, majd azt követően, hogy ennek leírója beemelésével lehetővé válik az adott eszközkapcsolaton a használata, 

egy grafikai primitívet használó függvénnyel valósítjuk meg a rajzolást. Fontos megértenünk, hogy számunkra, 

akik programozunk, ugyanez az algoritmus eredményesen működik egy másik eszközkapcsolat esetében is, (pld. 

printer) anélkül, hogy a fizikai eszköz eltérő sajátosságaira a fejlesztés során tekintettel kellene lennünk. 

14-3. ábra - 
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1.5. Kifestési technikák (BrushDemo.inc) 

A következő modulban arra mutatunk példát, hogy hogyan lehet adott kitöltési tulajdonságú „ecsettel” festeni a 

képernyőre. 

 

A kezdőpontok beállítása és egy toll létrehozása után, amivel a kitöltési területeket határoljuk, kérünk egy ún. 

HatchBrush ecsetet,aminek mintáival egy ciklusban kitöltjük az egyes téglalapok belső területét. Végül egy 

kiirást is végrehajtunk. 

14-4. ábra - 
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1.6. Régió kezelési technikák (RegioDemo.inc) 

Ebben a grafikai lehetőségek közül az elkülönített és geometrikailag jól meghatározott területeken végzett 

operációkra mutatunk példát. 
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A régiók kezelése adott geometriájú területeknek a definíciójával kezdődik, melyek létrehozása természetesen 

egy-egy leírót ad vissza. A megfelelő számú definiált régió végül egy szintén előzőleg definiált régióban, a 

közös eredmény-régióban a CombineRgn függvénnyel állítható össze. Ennek az eredmény-régiónak a 

létrehozása után a már létrejött régiót mintegy „kivágjuk” a kliensterületből a SelectClipRgn függvénnyel, ami 

azt jelenti, hogy a következőkben alkalmazott operációk az így létrehozott területre vonatkoznak. Ezt követően 

ebben a példában négyzáz egyre sűrűsödő vonal rajzolásával, melyek csak a clippelt területen látszanak, egy 

ciklusban „bevonalazzuk”. 

A vonalak mindig ugyanabból a kezdő pontból indulnak ki, és az erre a pozícióra történő visszaállást a 

MoveToEx függvény biztosítja. 

14-5. ábra - 
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Érdekes megfigyelni, hogy sűrűsödő vonalak milyen plaszticitást adnak az alakzatnak. Ezt később ki lehet 

használni arra,hogy térbeli hatású kifestést hozzunk létre. 

1.7. TextBock készítésének technikái (TextBlockDemo.inc) 

Nagyon gyakori feladat, hogy a kliens terület egy meghatározott részére egyszer, vagy többször szöveg 

blokkokat írjunk ki. Ezek akkor néznek ki szépen, ha a kiírást a mögöttes tartalomnak a szöveg háttere nélküli 

kitakarásával valósítjuk meg. Erre mutatunk példád a TextBlockDemo eljárás megírásával. 
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Ebben a modulban először készítünk egy adott kitöltésű téglalapot, melyben a szöveg kiírását megvalósítjuk. 

Ezt követően a DrawText függvénynek többek között a korábban létrehozott téglalapot is átadva, kiíratjuk 

igazítottan a szöveget. Mindeddig a különböző modulokban lévő eljárásokat úgy hívtuk meg, hogy az átadott 

paraméterek között mindig szerepelt a kliens terület eszközkapcsolata. Ebben a modulban azonban bemutatjuk, 

hogy tulajdonképpen mindig (vagyis az alkalmazás minden kódrészletében) kérhetünk egy eszközkapcsolatot a 

kliens területről a GetWindowDC függvény segítségével, ha birtokoljuk az adott ablak hWnd-jét. 

14-6. ábra - 
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1.8. A teljes képernyő elérésének technikái (DisplayDemo.inc) 

Az előző példán láttuk, hogy hogyan kaphatunk egy eszközkapcsolatot a kliensterületről. Ugyanilyen könnyen 

használhatjuk az eddig tanult grafikai primitívek használatát akár a kliens területen kívüli területek elérésére is. 

A DisplyaDemo eljárás ezt mutatja be. 
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Ebben az eljárásban a DisplayDevice változóban megadott eszköz „DISPLAY”, ami az egész képernyőt 

reprezentálja, és lekérdezzük az eszközkapcsolatot a CreateDC függvénnyel. Ezt követően a már ismert 

előkészítő eljárások után egy kifestett téglalap hátterű kiírást valósítunk meg az operációs rendszer asztalán. Két 

érdekességet figyelhetünk meg. Az egyik az, hogy mivel az eljárásunk az alkalmazás CallBack függvényében 

hívódik meg, a kliens területen kívüli tartalom csak ekkor frissül. A másik, hogy amikor az alkalmazás kilép, 

akkor a kiírás kint marad, hiszen erre nézve nem „rendelkeztünk” a program kilépési ágának programozásakor. 

14-7. ábra - 

 

1.9. Poligon rajzolási technikák (PolygonDemo.inc) 

Ebben a modulban egy nyilat fogunk kirajzolni, melynek pontjait egy olyan adatszerkezetben tároljuk, melynek 

tagjai point típusú struktúrák. 
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A szemléletes adatkezelés érdekében a kliens területre kért eszközkapcsolat mentése után, futás időben feltöltjük 

a poligon pontjainak adatpontjait, figyelemmel az X és Y irányú beállítás DELTAY és DELTAX konstansaira. 

Ez követően a már jól ismert módszerrel tollat és kitöltési mintát választunk, majd a Polygon függvénnyel 

kirajzoljuk a nyilat. 

14-8. ábra - 

 

Érdekes megfigyelni, hogy ahogy haladunk előre a demó modulok elkészítésében, úgy terheljük egy jobban a 

WM_PAINT üzenet esetszéválasztási ágát, és a sok feladat miatt egyre „lustább” lesz a kliens terület frissítése. 

Ezért szokták a kliensterületen lévő passzív grafikus elemeket inkább egy háttérrel helyettesíteni, és csak az 

aktív elemek rajzolását vezérelni az üzenet feldolgozóban. 

1.10. Téglalap és a keretezés technikái (RectangleDemo.inc) 
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A téglalap a grafikai objetumok egyik alapvető eleme és ezeket gyakran használjuk különféle vizuális 

határolásokra. Ebben modulban erre mutatunk példát. 
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A korábbiakhoz hasonlóan lekérünk a hWnd alapján egy, a teljes kliens területre vonatkozó eszközkapcsolatot, 

és annak mentése után kitöltünk egy Border nevű rectangle struktúrát, majd ennek az adataival készítünk egy 

keretezést a DrawEdge függvénnyel. 

Ezt követően pedig a választott kitöltés és háttér felhasználásával készítünk egy kört, valamint egy lekerekített 

téglalapot az Ellipse és a RoundRect API függvényekkel. 

14-9. ábra - 
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1.11. Körszelet készítési technikák (Pie.inc) 

A következő modulban arra mutatunk példát, hogy hogyan lehet kivágott körszeletet létrehozni. A program 

elején a mentett eszközkapcsolat megszerzése után a Pie Api függvénnyel adjuk meg az ellipszis/kör befoglaló 

téglalap határait és a kivágandó szelet téglalaphatárait. 
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Ebből a rajzból kettőt helyezünk el a kliens területen, és az első elhelyezésekor jól látszik, hogy az egyes rajzi 

elemek megrajzolási sorrendjükben takarják ki egymást, vagyis a később rajzolt fedi a korábban rajzoltat (itt 

például a nyilat). Mód van arra is, hogy saját ecset-kitöltő mintát hozzunk létre. Ehhez először helyet foglalunk 

egy nyolc bájtos tömbnek, majd a tömb elemeit feltöltjük úgy, hogy a 0-ák a megjelenített pontokat jelzik. Ezt 

követően a CreateBitmap API függvénnyel létrehozunk egy bittérképet, ami tulajdonképpen egy monokrom 

kép. Majd ennek leírójával a CreatePatternBrush függvénnyel egy olyan ecsetet hozunk létre, melynek mintája 

éppen ez a bittérkép. Ezt követően már csak a megszokott módot használnunk kell egy téglalap kitöltéséhez. 

14-10. ábra - 

 

A nagításban látszik. hogy a bitminta megjelenik a kitöltésben úgy, ahogy azt megterveztük. 

14-11. ábra - 
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1.12. Erőforrás kezelési technikák (ResourceDemo.inc) 

Az erőforrás koncepció a Windows működési filozófiájának alapvető része. Tulajdonképpen nem is egy konkrét 

dologról van szó, hanem arról a lehetőségről, hogy az alkalmazás a futása során minden olyan elemet, amely 

használatának határozott esete van, a programban elkülönítve tároljuk, és a memóriába csak azok szükségessé 

válásának pillanatában töltsük be. Vagyis egyfajta listáról van szó, melyben felsoroljuk azokat a ikonokat, 

bittérképeket, szövegtáblákat, menüket, kurzorokat melyekre a program futása során szükség lehet. Rendes 

esetben a program betöltésekor az erőforrások nem töltődnek be a memóriába, azokat csak akkor „vesszük elő”, 

amikor éppen szükségünk van rájuk. Ráadásul ezeket az erőforrás elemeket az egyes futó alkalmazás példányok 

megosztva használhatják, vagyis pld. egy ikon példányt használhat több alkalmazás is egyszerre. (Ez alól a 

bittérképek kivételek.) Mivel egy erőforrás fájlban több erőforrás is lehet, ezért a listának meg kell felelnie 

néhány határozott szabálynak. Készítsünk egy erőforrás fájlt! A kiterjesztése mindig „rc”. Masm környezetben 

szokásos az erőforrás fájlt „rstc.rc” –nek elnevezni. Adjunk a Visual Stúdióban lévő projektünkhöz egy 

ResourceDemo.inc fájlt. Ebben hozzunk létre egy eljárást, melyet ResourceDemo nak nevezünk: 

A következő lépésben adjuk a projektünkhöz egy „rsrc.rc” nevű fájlt, amiben a következő elemeket vesszük fel. 

Figyeljünk arra, hogy a hozzáadott rsrc.rc fájlban lévő egyéb hivatkozásokat töröljük, és csak azt tartalmazza 

amit az alábbiakban láthatunk. 
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Ügyeljünk rá, hogy az egyes a felsorolásban szereplő ikonok és a többi elem is ugyanazzal a névvel kerüljenek a 

projektünk alkönyvtárába. mint a listában. 

14-12. ábra - 
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Ezt követően a Visual Studio-ban az erőforrások mappában megjelennek az elemek, és lehetőség van az 

erőforrás fájl lefordítására is. 

14-13. ábra - 
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Az erőforrás fájl fordítását az úszómenüből, vagy a Ctrl-F7 gyorsbillenytűvel lehet kezdeményezni. Hogy 

lássuk, hogyan fordítja le az erőforrásokat a fejlesztői rendszer, állítsuk be a tulajdonságok között az alábbiak 

szerint az erőforrás fordításának opcióit: 

14. ábra - 

 

A fordítás ezek után az alsó output ablakban követhető. 
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Az erőforrás fájlban minden elemre kétféle módon, de egyszerre csak az egyikkel hivtakozhatunk: vagy egy 

szimbolikus konstanssal, vagy egy numerikus azonosítóval. Mivel egy alkalmazáson belül adott esetben igen 

sok erőforrás elem is lehet, ezért célszerűbb „beszélő” literálokat alkalmazni, mint számokat. Az erőforrás 

kezelő függvények minkettőt „értik”, mint azt a példákban látni fogjuk. 

Tekintsük át a ResourceDemo.inc modul által megvalósítottakat, ahol ikon, kurzor, string és bitmap betöltését 

végezzük el. Gyakori alkalmazása az erőforrás kezelésnek a menük tárolása, erre később mutatunk példát. 
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1.12.1. Icon betöltés 

A mellékelt forrás listában láthatjuk, hogy az ikon betöltés a LoadIcon API függvénnyel kezdődik, amikor is 

először a beépített ikonok közül használjuk az IDI_WARNING szimbolikus nevűt, melyet ezt követően a 

DrawIcon függvénnyel helyezünk el az eszkökapcsolaton meghatározott pozícióba. Itt tehát szimbolikus 

konstanként hivatkoztunk rá. Ezt követően az erőforrás fájlban definiált 3212-es számú ikon erőforrás betöltését 

valósítjuk meg (ami egy földgömb), és ennek betöltése sikerességét vizsgáljuk is, és kijelezzük, ha nem sikerült, 

amit az jelez, hogy az eax-ben 0-át kapunk vissza. 

1.12.2. Kurzor betöltés 

A következő példában megváltoztatjuk az ablak osztálynak a létehozásakor megadott kurzorát úgy, hogy 

LoadCursor által betöltött, az erőforrásban tárolt kurzor leíróját a SetClassLong függvénynek adjuk át a 

GCL_HCURSOR konstanssal, ami azt jelenti, hogy ez a függvény többcélú, az ablakosztály tulajdonságait 

érintő változtatások végrehajtására alkalmas az alábbi konstansokkal. 
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1.12.3. Bittérkép betöltés 

Az előzőekhez képest kissé eltérően történik az erőforrás fájlban tárolt bittérkép betöltése (LoadBitmap), a 

kapott leíró mentése után ugyanis létre kell hoznunk a kliens terület grafikus felületével kompatibilis (vagyis 

azzal azonos tulajdonságú) eszközkapcsolatot CreateCompatibleDC függvénnyel, mely majd a bittérképünk 

átmeti és előtárolási helye lesz . Ebbe az uj hBitmapDC leírójú 

eszközkapcsolatba emeljük be az erőforrásból származó képet. A következő lépés pedig az lesz, hogy ebből az 

eszközkapcsolatból átmásoljuk (egyenlőre a legegyszerűbben) a kliens terület eszözkapcsolatába, majd töröljük 

a hBitmapDC eszközkapcsolatot. 

1.12.4. String betöltés 

Az erőforrásainkban helyet kapott néhány string is, melyeket általában a variábilis használat miatt szoktunk ide 

tenni, ha például többnyelvű kijelzéseket akarunk. Erre mutatunk példát az alábbiakban, ahol a sztringtáblából 

származó adott sorszámú szöveget egy messageBox-ban jelenítjük meg. 

14-15. ábra - 
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A futási képen láthatóak a kurzor, az ikonok, a bittérkép és a szöveg, melyek mind az erőforrás fájlból 

származnak. 
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15. fejezet - Windows programozás- a 
makrók használata 

1. A makró fogalma 

Az assembly fejlesztés talán egyik leghatékonyabb technikája az, amikor bizonyos kódrészleteket szinte 

egycsapásra illesztünk be a kódunkba. Hogy megértsük használatának jelentőségét, egy külön fejezettel és sok 

példával tekintjük át a legfontosabb makró alkalmazási fogalmakat. Mindenek előtt az alkalmazás 

szükségességét indokoljuk. Amikor nagyobb programot fejlesztünk, vagy sok kisebbet írunk, akkor gyakran 

előfordul, hogy bizonyos kódrészleteket teljesen egyformán vagy csak apróbb változtatásokkal vagyunk 

kénytelenek megírni. Ezeket a kis kódblokkokat mindig ugyanaz az a szerkezet és kód-tartalom jellemzi, 

méretük pedig olyan kicsi, hogy nem lenne értelme függvényhívásokba szervezni. Vegyünk egy példát, 

tételezzük fel, hogy a programunk egy bizonyos részén szeretnénk egy adott pen objektumot beemelni az 

aktuális grafikus eszköz környezetbe. Ha magunk írnánk meg a kódot, akkor az így nézne ki. 

 

Vagyis először készítenénk egy colorref típusú értéket a toll színének beállításához, majd hívnánk a CreatePen 

API függvényt a pen leírójának eléréséhez, végül pedig a SelectObject Api függvénnyel beemelnénk azt a 

grafikus eszköz környezetbe. A feladathoz tartozik még, hogy a korábban használt toll eszköz leírójára való 

hivatkozással a DeleteObject API függvénnyel felszabadítsuk a már nem használt erőforrást. Amennyiben a 

fenti kódrészletet egy bonyolultabb rajzolási feladat esetén a program különböző területein esetleg nagyon nagy 

számban kellene beírnunk, a kódolás már elég fárasztó lehet és nagy a valószínűsége, hogy valamilyen kódolási 

elírást is elkövetünk. Ha azonban magában a forrásnyelvi listában utalhatnánk arra, hogy ezt a kódrészletet az 

adott specialitásokkal (pld a színek vagy a tolltípus ) megadásával, ezekre nézve átalakítva a fordító 

másolja/szúrja be az adott helyre, akkor sokkal hatákonyabbak lehetnénk. 

A fenti kívánságainkat teljesíti a makró lehetősége. Ennek a technikának olyan nagy a jelentősége, hogy még a 

fejlesztői rendszer nevében is szerepel hiszen a MASM rövidítés valójában azt jelenti. Macro Assembler. 

Nézzük most, hogyan programozhatunk makrókat a fenti célok elérése érdekében. A makró valojában egy 

ugyanolyan fájl mint a forrás állomány és vagy asm vagy ritkábban inc kiterjesztésű. A makró szerkesztésnek 

saját szintaxisa van, és ezeket a következőkben példákon fogjuk megtanulni. Vegyük elöször is a fenti kis 

kódblokkot. Az ezt megvalósító makró így nézhet ki. 

 

Láthatjuk, hogy a „;” jel itt is a megjegyzésre szolgál. Általában fogadjuk meg, hogy a makrókat mindig 

gazdagon kommentezzük, mert mint látni fogjuk a forráslistában csak egy hivatkozás van a paraméterezett 

makróra és így a működése bizonyos fokig rejtve marad. Vagyis a makró listájában követhetjük csak pontosan a 

müveleteket. 
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Minden makrót a neve vezet be melyet kötelezően követnie kell a MACRO direktívának, 

 

melyet a paraméterek felsorolása követ. A célul kitűzött makró valójában akkor lenne jó a számunkra, ha minnél 

több esetben lennénk képesek az igényeinkhez szabni, ezért lehetőség szerint bőségesen paraméterezzük. 

Ebben az esetben az alábbi paramétereket láttuk szükségesnek: 

RedColor:req, ; A toll színének piros komponense GreenColor:req, ; A toll színének zöld komponense 

BlueColor:req, ; A toll színének kék komponense hpenPtr, ; A toll leírójának pointere PenType:=<PS_SOLID>, 

; A toll rajzolási típusának konstansa nWidth:=<NULL>, ; A toll rajzolási vastagsága 

DC:=<itmmo_Graphics_DC> ; A grafikus eszközleíró 

Az első három paraméter szimbolikus nevének megadása mögött egy-egy :req előírás szerepel. Ez arra utasítja 

a makró feldolgozót, hogy fordítási hibaüzenetet generáljon ha az adott paramétert a programozó nem adja meg, 

vagyis így jelezzük, hogy ezek kötelezően megadandó paraméterek. ( a :req egyébként a required szó 

rövidítése). A PenType szimbolikus paraméter mögött pedig a :=<PS_SOLID> tag áll, ami azt jelenti, hogy 

amennyiben a forrásban lévő makró hivatkozás nem tartalmazna pld. PenType paramétert, akkor azt a 

PS_SOLID értékkel helyettesítse be a makró törzsébe a fordító. Az előző mondatban szereplő behelyettesítés 

szó jellemzi a legjobban a makró paramétereinek alkalmazását. Vagyis a makró belsejében lévő kódblokk 

operandusai az adott paraméterekkel helyettesítődnek be. A paraméterek magadását követi a makró törzse mely 

egy vizsgálattal kezdődik: 

 

Ne keverjük össze az itt szereplő feltétel-vizsgálatot a már jól ismert .IF –el, ami a kódban lévő és kódot 

eredményező feltétel-vizsgálat. A makróban szereplő IFNB a makró paraméter megadásának létezését vizsgálja 

(IF NOT BLANK), vagyis megadták-e az utána következő paraméter szimbólumot. Ha van hpenPtr megadás, 

vagyis van hova menteni a beállítandó toll kezelőjét, akkor nincs dolgunk. Ha nem adtak meg mentési címet a 

toll handlerére, akkor annak helyfoglalását itmmo_hpen néven létrehozza. Ezt úgy valósítja meg, hogy 

átkapcsol valamelyik adatterület deklarációs direktívájával (.DATA, .DATA?) és definiál egy itmmo_hpen 

nevű adattagot, ahova az új toll leíróját majd tárolhatjuk. 

Mivel az aktuális deklarációs szegmens ezáltal az adatterület lett, ezért a további kód makrók kifejtéséhez vissza 

kell kapcsolni a .CODE direktívával. Ezt követően az RGB makróval mely maga is egy a Macro.asm-ből 

származó makró, létrehozunk egy ColoRef típusú értéket az eax-ben, mely a három színösszetevő egy pakolt 

formájának tekinthető, és egyik paramétere lesz a későbbiekben hívandó CreatePen hívásnak. Most nézzük 

meg hogyan is van definiálva a Macro.asm-ben az RGB makró. Ezt legkönnyebben a QEditor Help menűjének 

Macros.asm betekintés menüpontjával tehetjük meg. 

15-1. ábra - 
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Látjuk, hogy egy olyan műveletsort helyettesít be a forráslistába, melynek eredményeképpen az eax-ben a 

három színkomponens helyi érték szerinti regiszter sorrendben helyezkedik el. Al = RedAH =Green és a 

következő 2 bájt a Blue. 

 

Ezt követően behelyettesítődik az Invoke CreatePen,nWidth,eax sor, melyben a makró paraméterei között 

megadott nWidth paraméter literálja szerepel majd. Vagyis ha itt pld. 3-at adtunk meg, akkor az Invoke 

CreatePen,3,eax sornak megfelelő függvény hívás történik, hiszen az Invoke is csak egy makró. Ennek a 

makrónak azonban hiába keressük a forrását a Macro.asm-ben. 

Ennek használata ugyanis olyan gyakran fordul elő, hogy ún. direktíva lett belőle, mint azt a 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/9kkd4k7y(v=vs.80).aspx lapon olvashatjuk. 

Mivel CreatePen API hívás az akkumulátorban adja vissza az új toll leíróját, ezért ezt követően ismét vizsgáljuk, 

hogy kaptunk-e pointert, ami alapján a leíró eltárolható. Ha igen, akkor ott tároljuk el, ha nem akkor a korábban 

(úgy mondjuk) a makró saját adatai között létrehozott itmmo_hpen tárolóhelyen. Fontos megjegyezni, hogy 

ezek a változók semmiben sem különböznek a program többi változójától, sőt ugyanazon a területen is vannak. 

Hogy ne legyen névütközés ezért azonban mindegyik kap egy itmmo_ előtagot, amivel logikailag 

megkülönböztetjük őket a programban létrehozott változóktól. Ugyanezekből az okokból a makró neveket is 

elláttuk ezzel az előtaggal. Már csak az új tollnak a grafikus eszközkapcsolatba történő emelése és a régi 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/9kkd4k7y(v=vs.80).aspx
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elengedése van hátra, amit a SelectObject és a DeleteObject API hívások valósítanak meg. És most nézzük a 

fordítás és behelyettesítés után mi kerül a lefordított kódba. Először nézzük, hogy milyen sorok szerepelnek a 

lefordításra szánt kódolási részletben. 

 

A forráslistában a sárgával kiemelt sor a makró beillesztés utasítása, melynek paraméterei a makró definíció 

szerinti sorrendben: 

RedColor:req, ; A toll színének piros komponense értéke:0 GreenColor:req, ; A toll színének zöld komponense 

értéke:0 BlueColor:req, ; A toll színének kék komponense értéke:255 hpenPtr, ; A toll leírójának pointere 

értéke:hpen PenType:=<PS_SOLID>,; A toll rajzolási típusának konstansa értéke:PS_SOLID 

nWidth:=<NULL>, ; A toll rajzolási vastagsága értéke:NULL DC:=<itmmo_Graphics_DC> ; A grafikus 

eszközleíró értéke:nincs megadva 

Az alábbiakban pedig lássuk, milyen kód fordul be a makró-hivatkozás hatására: 

 

Az egyes színekkel jelölt makró-elemeket, a makróban meghatározott kódokat helyezte el a tárgykódban a 

megfelelő paraméterekkel. Az első szín az RGB makró kibontása, a második a CreatePen API függvény 

invokációja, a harmadik a leíró mentése, a negyedik a SelectObject API függvény hívása, és az utolsó a régi toll 

leírójának felszabadítása. A továbbiakban végigvesszük egy az ASM_025_WinMacro.asm forrásban 

létrehozott makró könyvtárunk elemeit, és használatuk rendjét, természetesen példák segítségével. 

2. A makró könyvtár adatváltozói 

A makró maga is kód, és az operáció során szüksége lehet olyan, a működését támogató változókra és 

konstansokra, melyeket azonban nem szeretnénk összekeverni az alkalmazásunk adataival. Ezért a 

makrókönyvtárunk változói és makrói itmmo_ illetve ITMMO_ előtagot kapnak. Mivel a makrók 

behelyettesítése során ugyanazt a makró törzset többször is beilleszthetjük, a változók gépies ismételt 

behelyettesítése duplikációhoz vezetne, ezért a makrókon belül az IFDEF illetve az IFNDEF makró feltétel 

vizsgálatokkal csak egyszer hozzuk őket létre. 
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A későbbiekben az egyes makrók által még szükségessé váló változókat az adott makró törzsében definiáljuk. 

3. ITMMO_MemToMem makró 

Talán a legegyszerűbb, de igen hasznos makró, ami feltölti a másodiknak megadott paraméter tartalmával az 

elsőnek megadottat. Figyelem! Ezt a makrót úgy paraméterezzük, mint a regiszter címzés adatirányát, tehát a 

második kerül az elsőbe. Kering ugyanis egy m2m nevű makró az assembler fejlesztők között, ahol a 

paraméterezés fordított. 

 

4. ITMMO_GetErrorStr makró 
(ITMMO_GetErrorStr_Test.inc) 

Ennek a makrónak a legbonyolultabb a szerkezete, és abból az igényből született, hogy a Windows assembly 

fejlesztéskor az API hívások által az eax-ben visszaadott érték csak annak eldöntésére alkalmas, hogy volt e hiba 

egyáltalán. Ha a visszatérő érték 0, akkor volt hiba, ha nem 0, akkor a függvény jól futott le. Ilyenkor azonban a 

rendszer tárol egy hibakódot, az ún. lasterror kódot, aminek rendes textualizált leírása is kinyerhető a 

rendszerből. Ez a rendkívül hasznos makró egy MessaegBox-ban jelzi ki az utolsó hívás esetében (az eax 

tartalmától függően) keletkezett hiba leírását. 
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Mint látható, ez a makró vizsgálja az eax tartalmát, és meghív egy, a makróban deklarált eljárást (sárga 

kiemelés), az ITMMO_ErrorToText függvényt, mely az esi-ben és ecx-ben kapja meg a kijelzéshez szükséges 

fejléc pointert és text hosszat. A rutin a paraméterként kapott sztringet a makró saját errorfej2 bufferének végére 

másolja a rep movsb kódokkal, amivel a „Hiba a” kezdetű literál a mögötte definiált bufferben kiegészül a 

paraméter sztringgel. 

 

Ezt követően a GetLastError API hívás által jut az eljárás az utolsó hiba valódi kódjához. A FormatMessage a 

paraméterezése szerint formázott hiba leírás pointerével tér vissza, amit azután tárolunk. Végül egy 

MessageBox-ban a két sztringet kiíratjuk. A híváshoz visszatérő rutin visszakapja az eredeti eax tartalmat és 

kilép. A makrók alkalmazása különös gondosságot igényel, mert a forrásban csak dissasembler segítségével 

nyomkövethető, vagyis ha makrót írunk, akkor készítsük el a teszteléséhez szükséges include fájlokat is, mint 

azt mi most bemutatjuk. Vagyis ehhez a makróhoz tartozik egy ITMMO_GetErrorStr_Test.inc nevű include 

fájl, melyben tesztelhetjük a működést. 

Íme az ITMMO_GetErrorStr_Test.inc include fájl és eljárás, melyet az ASM_025_WinMacro.asm 

főprogramot reprezentáló forrásban hívunk. 
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Ebben a tesztprogramban először betöltünk egy standard ikont sikeresen (eax != 0), majd megkísérelünk 

betölteni egy „IDI_HUICON” azonosítójú ikont, ami nincs. Mivel a makró saját maga dönti el, hogy van-e 

hiba, ezért minden vizsgálat nélkül illesztjük be a makrót. Az eredemény-futáson jól látszik, hogy a hiba nélküli 

betöltés esetén „nem szólal meg” a hibakezelőnk, míg a user ikon betöltésekor megjelenik a hibaüzenet. 

15-4. ábra - 

 

5. ITMMO_GetSetDC makró 
(ITMMO_GetSetDC_Test.inc) 

A grafikus műveletek állandó kódrészlete az eszközkapcsolat felépítés illetve annak felszabadítása. Ezt segíti a 

két saját belső változóval (itmmo_Graphics_DC és a itmmo_Win_HInstance) rendelkező makró. 

 

Mint látható, a makró paraméterezése kötelezően előírja a hInstance paramétert, és lehetővé teszi már létező 

eszközkapcsolat felhasználását a további makrók számára. Az eszközkapcsolat megszerzésekor a kiremelt sorral 

a teljes képernyő eszközkapcsolatához férhetünk hozzá (esetleg egy kis módosítással egy másik makrót készítve 

ebből). 

6. ITMMO_DelGDC makró 
(ITMMO_GetSetDC_Test.inc) 
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Ennek a makrónak az a feladata, hogy a korábban megszerzett eszközkapcsolatot felszabadítsa. A fenti két 

makrót egyszerre tesztelhetjük az alábbi forráson (ITMMO_GetSetDC_Test.inc) 
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Ebben teszt programban a képernyőre egy téglalapot rajzolunk, majd annak belső területét különböző színüre 

festjük. A program elején és végén a sárgával kiemelt sorok tesztelhetők. 

15-5. ábra - 

 

7. ITMMO_SetPen makró (ITMMO_PrintLine_Test.inc) 

Az ITMMO_SetPen makróról a bevezetőben már volt részletesen szó, úgyhogy most csak a forrását közöljük. 
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8. ITMMO_IsReg makró (ITMMO_PrintString_Test.inc) 

Ez a makró arra alkalmas, hogy az argumentum lista alapján meghatározza, hogy az adott paraméter vajon a 

regiszterek egyike–e. Ahhoz hogy ezt jobban megértsük mindenképpen meg kell ismerkednünk a for makró 

paranccsal. 

 

Hagyományos For használat: a for törzsében elhelyezett definíciókra képezi le a paraméterre illesztett 

argumentumlistát az argumentumlistában megadott elemszámú iterációban. Például az alábbi példa a lista 

minden eleméből egyenként iterálva egy bájttömböt tölt fel, mely ezt követően a 'sorozat' címkével érhető el. 

 

Egy másik példa a vararg használatára, amelynek mindig utolsónak kell lennie, és a vararg egy ismeretlen 

számú elemből álló argumentumot jelöl. 

 

Ha meghívjuk az alábbi paraméterekkel, 

 

akkor a for iterálja az összes chr-t egyenként, és kiirja a konzolra. 

Nézzük a következő makrót: 
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Ha a fenti makrót használjuk az alábbi paraméterekkel, akkor a következő esetekre fordul. 
 

Hívás Paraméter Kód 

Munka 2 + 3 “2 + 3” mov ax, 2 + (3 * 4) 

Munka %2 + 3 5 mov ax, 5 * 4 

Munka 2 + num “2 + num” mov ax, 2 + num * 4 

Munka %2 + num “6” mov ax,”6” 

Munka 2 + numstr “2 + numstr” mov ax,”2+numstr”*4 

Munka %2 + numstr “6” mov ax,”6” 

ahol a % jel az ún. expansion operator, ami textequ-ra alakít. 

A makró törzse ezek alapján: 

 

Látható, hogy a paraméterként kapott adatra iteratív vizsgálatot végez úgy. hogy az itmmo_reg3–ba kerül az 

illeszkedő regiszter literál, ha talál egyezőt. Ekkor az iterációt is befejezi. Az EXITM makróparancs ezt a 

sztringet adja át, ami vagy egy definiálatlan 0-val terminált üres, vagy a paraméterként kapott literál. 

Vagyis ez a makró ellenőrzésre jó, és megmondja, hogy a kapott paraméter regiszter-e. A használatára a 

következő makróban látunk példát, ahol eldől, hogy egy cím vagy egy regiszter szerint kell a sztringet 

megtalálni. 

9. ITMMO_StrLen macro (ITMMO_StringLen_Test.inc) 

Ez a makró visszadja egy sztring hosszát, melyre gyakran van szükség a pontos kiiratáshoz. 
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A makró az előzőekben ismertetett ITMMO_IsReg makrót használja arra, hogy megállapítsa, vajon a célsztring 

címe egy regiszterben adott-e, vagy közvetlenül. Mindkét esetben az edi-t tölti fel a címmel, majd beállítja a 

lehető legnagyobb sztring méretet, és visszafelé olvasva azt vizsgálja (scasb) bájtonként, hogy megvan e már a 

termináló nulla. Ezt követően kivonja a legnagyobb string méretből és megkapja a string hosszát. Az eredményt 

az ebx tartalmazza, vagy ha adott egy „külső tárcím” is, akkor oda is tárolásra kerül. 

A teszt programjában egy adott sztringet kiiratunk képernyőre (sárgával kiemelt kódrészlet) 

 

A futási képen jól látszik az utólag kiírt "3. ITMMO_StringLen/ITMMO_IsReg ITMMO_PrintInteger teszt 

>>>>> ", string. 
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15-6. ábra - 

 

10. ITMMO_IntToString macro 
(ITMMO_StringLen_Test.inc) 

 

Szintén gyakori vissza-visszatérő feladat, hogy a numerikus adatokat sztringként kiírathassunk. Ez a makró egy, 

az eax-ben, vagy egy változóban kapott integer értéket sztringként tárolt formára alakítja át. Az eredmény helye 

a „makróban lévő” itmmo_TmpString változó. Ennek és a most következő két makrónak egy tesztelő 

eljárásasa van, a korábban már bemutatott ITMMO_StringLen_Test.inc állomány. 

11. ITMMO_IntToString macro 
(ITMMO_StringLen_Test.inc) 



 Windows programozás- a makrók 

használata 
 

 435  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A korábbi makróval előállított sztringgé konvertált numerikus adatnak egy adott poziciójú kirajzolását valósítja 

meg. Ez a makró használja az ITTMMO_IntToString, és a ITMMO_StringToLen, valamint az 

ITMMO_IsReg makrókat. Tesztelése szintén a ITMMO_StringLen_Test.inc állományban. 

12. ITMMO_IntToString macro 
(ITMMO_StringLen_Test.inc) 
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Az előzőekhez hasonlóan ez a makró egy sztring kiírását valósítja meg vagy egy pointer, vagy az edi tartalma 

szerint. Tesztelése szintén a ITMMO_StringLen_Test.inc állományban. 

15-7. ábra - 

 

13. ITMMO_PrintMsgBox macro 
(ITMMO_PrintString_Test.inc) 
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Ennek a makrónak két változatát adjuk közre, ahol a paraméterezés és a makró név is azonos, a különbség csak 

a második makró elé helyezett „@” karakterben van. Így lehetséges „polimorf”, vagyis makróváltozatokat 

készíteni. 

15-8. ábra - 

 

14. ITMMO_PrintLine macro 
(ITMMO_PrintLine_Test.inc) 
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Ez a makró egy vonal húzását valósítja meg a megadott kezdőpont és a végpont közé. Ha van kiinduló 

x1pos,y1pos  megadás, akkor először beállítja ezt az eszközkapcsolatban, majd ezt követően húzza meg a 

vonalat. A vonal tulajdonságait az eszközkapcsolatban korábban beemelt aktuális toll határozza meg. (lásd 

ITMMO_SetPen makró). Tesztelése a ITMMO_PrintLine_Test.inc állományban megírt eljárás szerint. 
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Ebben a szokásosnál kissé terjedelmesebb tesztelésben készítünk két kör alakú clippelt régiót, és ezekben 

használjuk a vonalrajzoló makrónkat úgy, hogy ez egyik ciklikus vonalrajzolásban kék, a másikban zöld színű 

tollat választunk. 

15-9. ábra - 

 

15. ITMMO_PrintEllipse macro 
(ITMMO_PrintEllipse_Test.inc) 
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Ez a makró egy adott paraméterű kör vagy ellipszis kirajzolását valósítja meg. Érdekessége, hogy a radius 

paraméter csak akkor értelmeződik valóban egy kör sugaraként, ha az y2pos paramétert a hivatkozásban 

elhagyjuk. 

 

 

Az előzőleg megrajzolt koncentrikus körökbe egy hurokban ciklikusan változó kis és nagytegelyű ellipsziseket 

rajzolunk, szintén változó szinű kitöltésekkel. 

15-10. ábra - 
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A kezdő ellipszis függöleges állású a végállapotban pedig egy vizszintes állású ellipszis keletkezik. 

16. ITMMO_FileOpen macro (ITMMO_FileIO_Test.inc) 

 

Az állománykezelés az assembly fejlesztések esetén is ugyanolyan fontos, mint a magaszintű nyelveken történő 

fejlesztés esetén. A leggyakoribb igény egy szöveges állomány megnyitása, létrehozása, olvasása illetve írása. A 

fájlkezelések alapvető fogalma a filehandler, amely egy elérést biztosít, mint azonosító az alacsonabb szinten 
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történő műveletekhez. Az első lépés mindig akár létrehozás akár megnyitás a feladat, hogy kinyerjünk egy 

érvényes filehandlert. Az ITMMO_FileOpen makró ezt valósítja meg. 

17. ITMMO_FileSize macro (ITMMO_FileIO_Test.inc) 

 

Az állományoknak, melyek adott számú karaterekből állnak, jellemző tulajdonságuk a méretük, melynek 

ismerete a hozzáfűzés vagy a beillesztés esetén nélkülözhetetlen. Az IO makrók mindegyike beépített 

hibakezelést tartalmaz, a ITMMO_GetErrorStr makró felhasználásával. Az eredményt az eax mellett a 

megfelelő paraméterezéssel egy külső változó is tartalmazhatja. 

18. ITMMO_FileRead macro (ITMMO_FileIO_Test.inc) 

 

Ha már kinyertük egy fájl kezelésének érvényes azonosítóját akkor olvashatunk belőle adott számú bájtot, amit 

a bytecnt paraméterrel állíthatunk be. Az eredmény karakterek a kötelezően megadandó bufferbe kerülnek. 

19. ITMMO_FileWrite macro (ITMMO_FileIO_Test.inc) 
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Ez a makró a nyitott állományba történő írást valósítja meg. Jelen állapotában a buffer elejéről történő beírást 

teszi lehetővé, de kis változtatással szöveg tartományok beírására is alkalmassá tehető. A fájlon érvényes beírási 

pozíciót viszont előtte be kell állítani a következő makróval  (ITMMO_FileSeek) 

20. ITMMO_FileSeek macro (ITMMO_FileIO_Test.inc) 

 

A fájlt úgy képzelhetjül el, mint egy karakterekből álló folyamatos állományt. Ebben a soros elrendezésben 

minden karakternek határozott poziciója van. Az ITMMO_FileSeek makró beállít egy, a rendszer által 

nyilvántartott poziciót az adott filehandlerrel azonosított szekvenciára. Alapvetően három irányból adhatjuk meg 

az új fájlkarakter poziciót, melyek az állomány elejéről FILE_BEGIN, az aktuális előzőleg beállított 

FILE_CURRENT, és a fájl végéről számított FILE_END konstansokkal szabályozhatóak. 

21. ITMMO_CloseHandler macro 
(ITMMO_FileIO_Test.inc) 

 

A fájl műveletek mindig a kapott filehandler-re való hivatkozású lezárással fejeződnek be. Ezt valósítja meg az 

ITMMO_CloseHandler makró. A teszt eljárásban egy meglévő fájlt nyitunk meg és kiolvassuk belőle azt az 

egyetlen sort, amit tartalmaz. 
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Ezt követően kinyerjük a fájl most érvényes hosszát, majd egy új sorral bővítjük, végül lezárjuk és kilépünk. Ha 

ezt az eljárást kétszer futtajuk, láthatjuk az új sort, amit az első futás alkalmával írtunk be. 

15-11. ábra - 

 

A második futtatásra pedig.. 

15-12. ábra - 
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Láttuk tehát, hogy a makrók nagyon hatékonyan segítik a programozás rutuinszerű fázisait, lehetővé téve, hogy 

kevesebb tévedéssel és gyorsabban kódoljunk. Érdemes a makrókat önmagukban is tanulmányozni, mert nagyon 

hasznos kódolási szokásokat leshetünk el. 

Végezetül pedig megadjuk a föprogram ASM_025_WinMacro.asm listáját melyben a tesztelési eljárásokat 

meghívjuk. 
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16. fejezet - Windows programozás - 
a vezérlők használata 

1. A vezérlők fogalma 

Korábban már láttuk, hogy alkalmazásunk lényegében egy ablak grafikai megjelenítését jelenti, és működtetése 

az ablaknak küldött és tőle fogadott üzenetek kezelését jelenti. Attól azonban, hogy az ablakunk bizonyos számú 

adott elemből áll, és speciális feladatokra alkalmas, mint például mondjuk egy szövegbevitelre szánt editbox, 

szóval ettől még nem vesztette el általános ablak jellegét. Sőt! A windows fejlesztői felismerték a tipizálásban 

rejlő szoftvertechnológia előnyöket, és kezdettől törekedtek arra, hogy a különböző „ablak osztályok” lehetőség 

szerint egységesen legyenek kezelhetők. Vagyis szállítanak egy sor olyan speciális ablakot, melyek kezelik saját 

működésüket, és meghatározott feladatokra alkalmasak. 

Létrehozásuk és programunkban történő alkalmazásuk is igen letisztult elvek alapján, egyszerűen megoldható. 

Nem kell hát nekünk az esetek többségében olyan feladatokra, mint egy nyomógomb, vagy listbox, vagy 

combobox saját „ablakokat” létrehozni és megírni a klasszikus WinMain / WndProc eljárás-kettőst, hanem 

alkalmazhatjuk ezeket az ún. vezérlőket szabványos körülmények között. A vezérlők lehetnek igen összetettek 

is, de alkalmazásuk alapvető szabályrendszerében azonos elvek szerepelnek. 

2. A vezérlők működésének alapelvei 

Általában a vezérlőket az alkalmazásnak a WM_CREATE üzenetére szokták „felfűzni”, vagyis akkor, amikor 

az alkalmazás ablaka létrejön. Mi most ebben a fejezetben a szemléltetés érdekében egy másik módszert 

követünk majd, vagyis először létrehozunk egy menüt, majd a menüből egyenként és egyszerre is létrehozzuk az 

ablakra „telepített” vezérlőket. 

A vezérlők létrehozását az esetek többségében a CreateWindowEx függvénnyel valósítjuk meg úgy, hogy a cél 

vezérlőt egy paraméterrel állítjuk be. Ez a sokoldalú függvény elvégzi a regisztrációt is, így a vezérlő a 

létrehozás pillanatában rögtön használható is. 

Amikor egy vezérlőt használunk, élesen ketté válik a vezérlő saját viselkedésének mechanizmusa, és az adott 

szoftver környezettel való kapcsolattartás. Míg az előbbit a vezérlő a vele együtt települő kódbázissal a mi 

beavatkozásunk nélkül elvégzi, addig a vezérlővel való kommunikációra a vezérlő által küldött eseményeken 

keresztül leszünk képesek. Vegyünk egy példát. Hozzunk létre egy nyomógombot, melyet az alábbi 

eljárás/kódrészlet hajt végre. 

 

A CreateWindowsEx függvény, melynek teljes specifikációja az alábbi linken érhető el: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms632680(v=vs.85).aspx 

tulajdonképpen a legtöbb vezérlő „legyártására” képes. Annak, hogy mit készít a második paraméterben adott 

konstans név („BUTTON”) a meghatározója. Ezeket az előregyártott ún. ablakosztályokat itt találhatjuk meg. 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb773169(v=vs.85).aspx  

A továbbiakban áttekintjük a nyomógomb használatán keresztül azokat a közös operációkat, melyek a vezérlők 

legtöbbjénél használhatók. 

CreateWindowEx függvény paraméterezése: kötelező megadni az ablak osztály konstansát „BUTTON”, 

valamint a tulajdonos leíróját, vagyis annak az ablaknak a HWND-jét, melyre a vezérlő felkerül (hWnd). 

Ugyanígy kötelező megadni egy a vezérlőt azonosító egyedi kulcsot (Button_ID), amellyel a kapcsolattartást 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms632680(v=vs.85).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb773169(v=vs.85).aspx
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azonosítjuk.(Ez azt jelenti, hogy a nyomógomb által, és neki szánt üzenetekben a paraméterek része 

(wParam,lParam). Mivel ez is egy ablak, ezért egy vagy kapcsolatú konstans összeállítással a windows általános 

stílusai, a windows kiterjesztett stílusai, és a vezérlő saját stílusai is használhatóak. 
 

A WINDOWS általános 

WS_BORDER 

WS_CAPTION 

WS_CHILD 

WS_CHILDWINDOW 

WS_CLIPCHILDREN 

WS_CLIPSIBLINGS 

WS_DISABLED 

WS_DLGFRAME 

WS_GROUP 

WS_HSCROLL 

WS_ICONIC 

WS_MAXIMIZE 

WS_MAXIMIZEBOX 

WS_MINIMIZE 

WS_MINIMIZEBOX 

WS_OVERLAPPED 

WS_OVERLAPPEDWIN

DOW 

(WS_OVERLAPPED | 

WS_CAPTION | 

WS_SYSMENU | 

WS_THICKFRAME | 

WS_MINIMIZEBOX | 

WS_MAXIMIZEBOX) 

WS_POPUP 

WS_POPUPWINDOW 

(WS_POPUP | 

WS_BORDER | 

WS_SYSMENU) 

WS_SIZEBOX 

WS_SYSMENU 

WS_TABSTOP 

WS_THICKFRAME 

Windows Extended 

WS_EX_ACCEPTFILES 

WS_EX_APPWINDOW 

WS_EX_CLIENTEDGE 

WS_EX_COMPOSITED 

WS_EX_CONTEXTHELP 

WS_EX_CONTEXTHELP 

cannot be used with the 

WS_MAXIMIZEBOX or 

WS_MINIMIZEBOX styles. 

WS_EX_CONTROLPAREN

T 

WS_EX_DLGMODALFRA

ME 

WS_EX_LAYERED 

WS_EX_LAYOUTRTL 

WS_EX_LEFT 

WS_EX_LEFTSCROLLBAR 

WS_EX_LTRREADING 

WS_EX_MDICHILD 

WS_EX_NOACTIVATE 

WS_EX_NOINHERITLAYO

UT 

WS_EX_NOPARENTNOTIF

Y 

WS_EX_NOREDIRECTION

BITMAP 

WS_EX_OVERLAPPEDWIN

DOW 

(WS_EX_WINDOWEDGE | 

WS_EX_CLIENTEDGE) 

WS_EX_PALETTEWINDO

W 

(WS_EX_WINDOWEDGE | 

WS_EX_TOOLWINDOW | 

WS_EX_TOPMOST) 

Button speciális 

BS_3STATE 

BS_AUTO3STATE 

BS_AUTOCHECKBOX 

BS_AUTORADIOBUTT

ON 

BS_CHECKBOX 

BS_DEFPUSHBUTTON 

BS_GROUPBOX 

BS_LEFTTEXT 

BS_OWNERDRAW 

BS_PUSHBUTTON 

BS_RADIOBUTTON 

BS_USERBUTTON 

BS_BITMAP 

BS_BOTTOM 

BS_CENTER 

BS_ICON 

BS_FLAT 

BS_LEFT 

BS_MULTILINE 

BS_NOTIFY 

BS_PUSHLIKE 

BS_RIGHT 

BS_RIGHTBUTTON 

BS_TEXT 

BS_TOP 

BS_TYPEMASK 

BS_VCENTER 

BS_SPLITBUTTON 
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WS_TILED 

WS_TILEDWINDOW 

(WS_OVERLAPPED | 

WS_CAPTION | 

WS_SYSMENU | 

WS_THICKFRAME | 

WS_MINIMIZEBOX | 

WS_MAXIMIZEBOX) 

WS_VISIBLE 

WS_VSCROLL 

WS_EX_RIGHT 

WS_EX_RIGHTSCROLLBA

R 

WS_EX_RTLREADING 

WS_EX_STATICEDGE 

WS_EX_TOOLWINDOW 

WS_EX_TOPMOST 

WS_EX_TRANSPARENT 

WS_EX_WINDOWEDGE 

BS_DEFSPLITBUTTON 

BS_COMMANDLINK 

BS_DEFCOMMANDLI

NK 

Fentiek azt jelentik, hogy ezekből a stílusokból állítható össze (persze értelemszerűen) a megjelenő vezérlő 

megjelenítési stílusa. A pirossal jelzettek olyan összevont stílusok, melyek hatása az őket megelőző stilusban 

egy tokennel elérhető. 

Pld. WS_OVERLAPPEDWINDOW az egyenlő a (WS_OVERLAPPED | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | 

WS_THICKFRAME | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX) kombinációval. Példánkban a három 

zölddel jelzett stílus elemet használtuk, ami általános, és egy vezérlő specifikus stílus vagy kapcsolatából áll elő. 

Figyelnünk kell azonban arra, hogy az ún. Extended stílusokat nem „or”-olhatjuk össze az általános és vezérlő 

specifikus stílus tokenekkel, hanem annak speciális helye van aCreateWindowEx függvény első paramétereként. 

Például: 

 

A vezérlők tulajdonképpen „külön életet élnek”, ez azt jelenti, hogy mint szoftver egység, a működésükhöz 

szükséges minden kóddal „egybe szállítva” rendelkeznek. Létrehozásuk után máris képesek a tervezésükkor 

meghatározott fukcionalitásokra. Vagyis például a nyomógombunk megjelenik, és ha rákattintunk az egérrel, 

animálódva mutatja a „click eseményt”. Használni azonban csak akkor tudjuk, ha valamilyen lazán csatolt 

kapcsolatban van alkalmazásunk kódbázisával. Mivel a Windows egy üzenet vezérelt rendszer, nem lepődünk 

meg azon, hogy ez a kapcsolat is üzenet alapú. Egész pontosan van egy üzenet a WM_COMMAND, amely alá a 

menük, a vezérlők, és az ún. gyors billentyűk kezelését szervezték. Ez az üzenet a megfelelő paraméterezéssel 

akkor keletkezik, ha a vezérlő valamit „közölni szeretne” az alkalmazással. Tekintsük át egyszer részletesen az 

ezt kezelő kódrészletet: 
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A fenti kódrészletből látszik, hogy WndProc (callback) eljárásunkban a WM_COMMAND üzenetetet 

feldolgozó eset szétválasztási ágon először azt a vizsgáljuk, hogy az lParam értéke nulla-e. Ha úgyanis nulla, 

akkor a WM_COMMAND egy menü eseményt közvetít, és így van paraméterezve. Ez azt jelenti, hogy miután 

az eax-be töltöttük a wParam értékét, annak alacsony helyiértékű szava kötelezően annak a menünek az 

erőforrás fájlbeli azonosítóját tartalmazza, amelyiket a felhasználó aktivizálta. Ha azonban az lParam nem nulla, 

akkor a ugyanez az alsó szó a vezérlő ID-t tartalmazza, melynek viszgálata alapján ágaztathatjuk el a 

feldolgozást aszerint, hogy mit tartalmaz a felső szó. A felső szóhoz úgy férünk hozzá, hogy 16 bittel jobbra 

shifteljük az eax tartalmát. 

Mint tudjuk, ez tulajdonképpen azzal jár, hogy az eddig használt alsó szó elveszik és a felső duplaszó-ba belépő 

bitek mind nullák lesznek. Viszont ettől kezdve az ax tartalma éppen a korábbi felső szó lesz. Ide a vezérlő azt a 

jellemző üzenet paramétert helyezte, amit „közölni szeretne” az alkalmazással. A nyomógomb esetén a 

mellékelt példában ez éppen a BN_CLICKED token, ami azt jelenti, hogy a nyomógombot megnyomták. A 

nyomógomb összes esemény-üzenete (notification) megtekinthető az alábbi linken: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb761825(v=vs.85).aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb761825(v=vs.85).aspx
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Egy jellemző feldolgozási szekvencia lehet a fenti kódrészlet, melyben a nyomógombtól jövő notification-őket 

dolgoznánk fel. A példa szerint ha BN_CLICKED esemény jelző érkezik, akkor elindítunk egy 

Combo_EditBox_Helper nevű eljárást. Összefoglalva tehát a vezérlők használatát, a vezérlők „legyártásával” 

kezdjük, majd a WndProc függvényünkben a WM_COMMAND üzenet feldolgozásánál ágazunk el a lParam 

!=0 esetén, a wParam elemzése alapján. A vezérlők képesek fogadni üzeneteket, melyek ugyanúgy 

programozhatók, mint a saját ablakunk. 

 

A fenti példában a nyomógomb megnyomására egy szöveget helyezünk el egy másik vezérlőben, egy RichText 

boxban. 

Ezek után nézzünk néhány vezérlőt és használatukat. Legyen az a feladat, hogy egy combobox (lenyíló lista) és 

egy textbox között egy nyomógomb használatával adatátemelés valósuljon meg. Hogy milyen irányú az 

adatátemelés, a combotól az editboxba, vagy az editboxból a combo-ba, azt pedig egy adatirány chekbox 

állapota határozza meg. Közben az egyes adatátemeléseket ”naplózzuk” egy listboxban úgy, hogy minden 

átemelt adatot egy-egy külön sorba veszünk fel. 

3. Erőforrások kezelése 

A szereplők tehát: egy combobox, egy editbox, egy checkbox, egy listbox és egy nyomógomb. Régebbi 

szokásunknak megfelelően az áttekinthetőség érdekében az egyes vezérlők funcionalitásait és a rájuk jellemző 

kódokat külön include fájlban írjuk meg, valamint a közösen használt eljárások számára is készítünk egy include 

fájlt. 

Külön kell szólnunk a menü elkészítéséről, melyhez a VS 2010 beépített erőforrás szerkesztőjét használjuk. 

Mivel ez az erőforrás szerkesztő nem kifejezetten a Masm fejlesztésekhez készült, ezért mutatunk két módszert 

is az erőforrások kezelésére. 

Az első módszer azon alapszik, hogy az erőforrás fájl tulajdonképpen egy egyszerű text állomány, mely akár 

egy szövegszerkesztővel is létrehozható. Ez a projekt már menüt is tartalmaz, aminek elemeit egy erőforrás 

fájlban vesszük fel. 

1. A resource mappában létrehozunk egy rsrc.rc nevű üres fájlt, ilyenkor létrejön egy resource.h állomány is, 

amiben elvileg az erőforrások azonosítóinak (ID) konstansnév - értékpár sorait deklaráljuk, de ebben a 

módszerben ezt nem használjuk. 
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2. Bemásoljuk az alábbi sorokat ebbe a fájlba, ahol egy {} –el határolt szerkezetben a menü elemeit tüntetjük 

fel úgy, hogy a MENU, a POPUP, és a MENUITEM, valamint a SEPARATOR szavak foglaltak és általuk a 

menüfa egyes leveleit azonosítjuk. 

 

Látható, hogy egy menüsort a MENUITEM vezeti be, majd idézőjelek között a felhasználói menü literálja 

következik. Vessző után megadjuk annak a konstansnak a nevét, amellyel hivatkozni fogunk a menüre, és 

amelyet a menü által küldött WM_COMMAND üzenetben a wParam alsó szava hordoz majd. 

Még lehetőségünk van finomhangolni az egyes menüsorokat úgy, hogy további jellemző konsansokat sorolunk 

fel, (pld. CHECKED ami egy „pipát” helyez el a szöveg előtt) 

 

Végül az ablak osztályban helyezzük el az erőforrásra való hivatkozást, ahol az "ElsoMenu" string a menufa 

legfelső node-jának szimbólikus neve ( a MENU neve) 

 

Ezt követően ha a properties ablakban a Show progress és a Suppress Startup Banner tulajdonságokat az 

alábbiak szerintállítjuk be: 

16-1. ábra - 
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és a rsrc.rc állományra kattintunk jobb egér gombbal, akkor az alábbi a Compile menüre kattintva, az output 

ablakban követhetjük a megtörtént fordítást. 

16-2. ábra - 
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Mostantól kezdve az erőforrás fájl lefordított állománya, melynek kiterjesztése .res, rendelkezésre áll a linker 

számára, hogy az összeszerkesztéskor az erőforrásokat a tárgykóddal egybe szerkessze. Ha a fordítás 

eredményeként kapott exe fájlt megvizsgáljuk egy bináris szerkesztőben (pld. WinHex) akkor láthatjuk, hogy az 

erőforrásként létrehozott menü literáljai befordított részei az exe fájlnak. 

16-3. ábra - 

 

A második megoldásban, amikor a beépített erőforrás editort használjuk, akkor maga a szerkesztés sokkal 

könnyebb, viszont rákényszerülünk egy kis adminisztrációra a végén, amikor az erőforrás konstansokat egy 

include fájlba kell mentenünk. 

Ugyanúgy létrehozzuk az rsrc.rc fájlt, majd az alsó (erőforrás fülön ResourceView) 

Add Resource választásával használhatjuk az erőforrás editort kedvünk szerint. Az erőforrások felhasználását 

biztosító azonosító lista is elkészül a resource.h c stílusú headerben. A fordítás ezek alapján megvalósul, vagyis 

létrejön a .res kiterjesztésű állomány, és az erőforrás fájl felhasználható lenne, ha az azonosítókhoz, mint 
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konstansokhoz, vagy mint literálokhoz hozzáférnénk. A megoldás az lehet, hogy a resource.h fájlben lévő 

azonosító listát átemeljük és konstansokká alakítjuk. 

Pld. a resource fájlban lévő 

 

sorokat a főprogramban, vagy méginkább egy resource.inc fájlban masm szintaxissal felvesszük ,valahogy így: 

 

ettől kezdve a konstansokkal hivatkozhatunk rá, pld. 

 

A második megoldás jóval hatékonyabb, bár itt is van "kézi adminsztráció". Mi a továbbiakban ezt a módszert 

fogjuk használni. Az rsrc.rc erőforrás fájl úszó menüjében a Resource Symbols-ban az eredeti automatikus 

neveket, konstans literálokat módosíthatjuk, valamint Resource Symbols menüpontban átirányíthatjuk a 

resource.h-ba szánt header tartalmakat, de ez mindig C++ nyelű header marad. Úgyhogy marad a kézzel történő 

resource.inc átírás. Célszerű módszer, ha előbb megtervezzük az összes erőforrást és végrehajtjuk a megfelelő 

konstans név korrekciót, majd ezután emeljük át az erőforrásokat a resource.inc- fájlba. A menüfa elsődleges 

nevét csak a rsrc.rc fájlban lehet átírni. 

16-4. ábra - 

 

16-5. ábra - 
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A továbbiakban úgy járunk el, hogy minden vezérlőnek lesz egy CreateWindowEx fügvényhívása, aminek a 

nevét mindig a vezérlő nevéből és a „_Create_Proc” utótagból képezzük. 

4. ComboBox include fájl (ComboBoxes.inc) 

Ebben az include fájlban a combobox létrehozásának eljárása szerepel. 

 

A combobox létrehozását szintén a létező hWndComboBox vizsgálatától tesszük függővé, és lehet látni, hogy 

létrehozás után már rögtön fel is tölthetjük a ITMMO_ComboBoxFiller nevű makróval. Ennek a makrónak a 

listája az alábbi: 

 

Látható, hogy a vesszővel elválasztott literálokat sorra véve annyi SendMessage API függvényt illeszt be, 

amennyire szükség van. 

A létrehozás és feltöltés után a CB_SERTCURSEL üzenettel beállítjuk az éppen aktuális kiválasztott elemet, 

amit a wParam-al adunk meg. 

5. EditBox include fájl (EditBoxes.inc) 

 

Az előbbek szerinti hagyományosnak mondható létrehozó eljárás. 
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6. Nyomógomb include fájl (Buttons.inc) 

Ebben az include fájlban a nyomógomb létrehozása és a felirat átírás a kapott helyet. 

 

Az include fájl a nyomógombbal kapcsolatos változókat is tartalmazza, tehát a hWndButton-t, mely a 

létrehozott nyomógomb leírója, valamint azt az egyedi azonosítót, amit a WM_COMMAND üzenet 

paramétereként használunk majd. A létrehozás csak egyszer futtatható, mert a a hWndButton nullától való 

különbözőségét vizsgálja. 

7. ListBox include fájl (ListBoxes.inc) 

 

A listbox létrehozása sem tér el elveiben az eddigiektől, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy azért az egyes 

paraméterek jelentése természetesen eltérhet az egyes vezérlők esetében. Ebben a vezérlőben fogjuk 

nyilvántartani az egyes átemelések eredeti sztringjeit abban a sorrendben, ahogy az operációk lezajlanak. A 

létrehozást követően az LB_ADDSTRING üzenettel egy fejlécet helyezünk el az első két sorban. 

8. CheckBox include fájl (CheckBoxes.inc) 

Az eredeti specifikáció szerint az átemelések adatirányát egy checkbox állapota fogja meghatározni. 
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Ebben az include fájlban két eljárás kapott helyet, az egyik a létrehozás, a másik az állapotváltozásra való 

reagálás. A létrehozás nem tér el az eddigektől, de vajon hogyan viselkedjen a checkbox, ha a felhasználó 

bekattintja, vagy kikattintja a jelölő négyzetet. Mint azt már korábban is mondtuk, a vezérlők „nem kérnek 

segítséget” a működésükhöz, vagyis a jelölő négyzetben lévő „pipa” megjelenítése és elvéte a vezérlő 

magánügye. Viszont küldenie kell egy WM_COMMAND üzenetet, ha az állapota megváltozott, sőt ennek 

paraméterezésében még azt is közölnie kell, hogy milyen „notification” okából küldte a WM_COMMAND-ot. 

Vagyis alkalmazásunk WndProc függvénye éberen figyeli zt az esemény kombinációt, amikor a 

WM_COMMAND érkezett és lParam != 0 és wParam alsó szava = CheckBox_ID miközben a wParam 

felső szava = BN_CLICKED notifikációt mutat. 

 

Ez az a pillanat, amikor a főprogram meghívja a CheckBoxes.inc fájlben lévő 

CheckBox_Change_Caption_Proc eljárást. 

Ebben pedig először kiértékelünk egy állapotőrző változót az LeftToRight_Flg-et, amit BOOLEAN típusúnak 

defíniáltunk eredetileg. Ezután ennek állapotától függően megváltoztatja a chekbox kiírását, majd beállítja az új 

LeftToRight_Flg állapotot. 

Láthatjuk tehát, hogy a vezérlő működése és az állapot változásainak az alkalmazás általi kezelése elválik 

egymástól, és nem is kötelezően függ össze. Például, ha az alkalmazás nem reagál az állapotváltozásra, attól 

még a chekbox „ugyanolyan jól” működik. Ha majd értékelni akarjuk, hogy milyen irányban történjen meg az 

adatátemelés, megkérdezhetjük a checkbox állapotát és eszerint elágazhatunk majd abban a programrészben is. 

Vagyis majdnem minden elképzelésünk többféle módon is kivitelezhető. 

A most ismertetett módszer azért fejlettebb, mert nem halmozza a kódot egy-egy operációs csomópontra, és így 

az jóval áttekinthetőbb. Mindig törekedjünk arra, hogy a funkcionalitások kódjait a lehető leglogikusabb 
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elrendezésben hozzuk létre a fájlok szintjén. Vagyis itt például a checkbox állapotváltozásának kódja célszerűen 

a checkbox kódjait reprezentáló CheckBoxes.inc fájl kapott helyet. 

Vizsgáljuk meg a menü lekezelésének technikáját. Azt terveztük, hogy az egyes vezérlőket az egyes 

menüpontokkal egyenként, és egy menüponttal egyszerre is létre lehessen hozni. Az egyes menüpontok 

kezelése, mint azt korábban említettük, szintén a WM_COMMAND üzenet feldolgozásában történik meg. 

Akkor oka a WM_COMMAND üzenetnek a menü, ha az lParam==0 és ilyenkor a wParam alsó szava az a 

konstans, amit az erőforrás editorban az adott menüponthoz társítottunk. Nézzük ennek akódját: 

 

Látszik a kódrészletből, hogy az lParam==0 ágon minden IDM_ kezdetű konstanshoz a megfelelő eljárást 

illesztettük, és az IDM_CREATEALL menüpont aktiválása esetén pedig mindegyiket meghívjuk. 

9. A közös használatú eljárások (CommonHelper.inc). 

Minden szereplőt létrehoztunk és gondoskodtunk arról is, hogy ezek megjelenjenek az ablakunkon. A fő 

feladatot azonban még nem oldottuk meg, nevezetesen azt, hogy a checkbox állapota szerint, vagy a combo 

aktuális tartalmát másoljuk az editbox-ba, vagy az editbox tartalmával bővitsük a combobox-ot. Erre szolgál a 

CommonHelper.inc állományunk. 
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Ebben a fájlban két eljárásunk kapott helyet: az első, amelyik azt vizsgálja, hogy minden vezérlőt létrehoztunk-e 

már. (IsAllCtrlExist) Mind a négy szereplő hWndXXXX változójának nullától különbözőnek kell lennie ahhoz, 

hogy biztosak lehessünk abban, hogy kaptak leírót a vezérlők. 

(Persze most azt nem vizsgáljuk, hogy ezek a leírók érvényesek e még, de mert a programot úgy írtuk meg, 

hogy csak egyszer kaphatnak értéket, most elfogadjuk, hogy nullától való különbözöségük egyben azt is jelenti, 

hogy az adott vezérlő létezik.) Ha az üres eset szétválasztások köze nem esik be a vezérlésbe, akkor az első 

ágban az eax-ba TRUE kerül. Ellenkező esetben az inicializáló FALSE-vel tér vissza. 

A másik eljárásban ComboBox_EditBox_Helper használjuk fenti függvényünket, amikor a visszatérő FALSE 

esetén egy MessaegBox-ban üzenetet küldünk, hogy még nincs minden szükséges vezérlő létrehozva. Ha 

minden vezérlő létezik, akkor attól függően, hogy a LeftToRight_Flg állapota milyen, vagy a combo-ból az 

editbox-ba, vagy fordítva hajtja végre az átemelést. Nézzük, hogyan valósul meg a combo-ból az editbox-ba 

történő adatátemelés. 
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Először kinyerjük a combo aktuálisan kiválasztott elemének indexét, amit tárolunk, majd az eax-ben megkapjuk 

az adott listaelem hosszát, amit átadunk a listaelem kimásolás függvényének a TmpTextBuffer címével együtt. 

Ezt követően közvetlenül ezzel a buffercímmel átírjuk az EditBox tartalmát. Végül a naplózásra használt 

ListBox-unkat bővítjük egy új sorral, ami ugyenez a buffer cím. 

Az editbox-ból a combo-ba történő átemelés egy kicsit összetettebb, mivel itt a combo-t bővítenünk kell, majd a 

meglévő listából az utolsót kijelöljük. 

 

Először kinyerjük az editbox-ban lévő text hosszát, majd incrementáljuk, hogy átlépjük a termináló nullát. Ezt 

követően kimásoljuk a text tartalmat, és ezzel bővítjük a combót, ami az utolsó elem sorszámával tér vissza 

(igazából a lista elemeinek számával). Ezt követően a legutoljára inzertált lista-elemet kiválasztjuk. Az utolsó 

műveletben naplózzuk az átemelt sztringet. 

Már csak a nyomógomb operációt kell megírnunk, a vezérlők együttműködését a tervezettek szerint 

megoldottuk. 

 

Ebben kódrészletben csak két függvényhívás szerepel, az egyik a korábban már elemzett 

ComboBox_EditBox_Helper, amit akkor hívunk meg, amikor a WM_COMMAND üzenetben a nyomógomra 

vonatkozó notifikáció BN_CLICKED. Ráadásként egy szintén a fentiek szerint létrehozott richtextbox-ba 

kiírunk egy emléksztető szöveget a nyomógomb használatáról. 

10. A RichTextBox használata (RichTextBoxes.inc). 

A RichTextBox használatánál megmutatjuk, hogy hogyan lehetséges külső dll-ből egy vezérlő osztályt 

felhasználni. 
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Ebben az include fájlban a létrehozó eljárásban betöltünk egy „RICHED32.DLL”-t, majd ezt követően a 

vezérlő osztály „RICHEDIT”-re való hivatkozásával létrehozzuk a vezérlőt. Érdekéssége ennek az eljárásnak, 

hogy az szText makróval magában a kódban hozunk létre egy adatterületet a következő kódrészlettel: 

 

Ebben a jmp @F hivatkozással átugorjuk a következő szText makró által lefoglalt területet a kód szegmensben. 

Vagyis lehet adatunk a kód területen is, de ha lehet, kerüljük ezt a technikát, hacsak nem külön az a cél, hogy a 

program nehezen lehessen visszafejthető. 

16-6. ábra - 

 

A fenti futási képen látható a vezérlések együttműködése. 
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17. fejezet - Windows programozás-
összetett zárópélda 

1. A fejlesztés célkitűzései 

Az assembly világban tett kirándulásunk végső állomásaként egy olyan feladatot választottunk, mely 

reményeink szerint összetettségében és tartalmában is elég érdekes ahhoz, hogy lekösse az olvasót. A középfokú 

szoftvertechnológia megalkotásának és széles körű bevezetésének szükségességéről meg vagyunk győzödve. 

Valljuk, hogy mint azt több fórumon is hangoztattuk, alkalmazásából jelentős gazdasági és tudományos 

versenyelőny származhat. Ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogy mikor és milyen eszközökkel kell, vagy lehet 

az információs technológián alapuló problémamegoldást bevezetni a hagyományos oktatási keretek között, 

figyelemmel arra, hogy optimális hatékonyságot érjünk el. 

Ez egy régi vita, és biztosan sokáig tart még a „ne túl korán” és a „ne túl későn” hívei között. A megfelelő 

kompetencia hiányában nem is vennénk a bátorságot, hogy állást foglaljunk. Mindössze bemutatunk egy kis 

példát, melyben lehetőséget látunk arra, hogy egy 6-9 éves gyerek szintjén megtanítsuk egy sorrendi algorirtmus 

felállításának képességét, egy olyan programmal, mely könnyedén és játékszerűen teszi ezt lehetővé. 

Tételezzük fel, hogy van egy rácsozat mintájú játéktér, melyben a kezdő ponttól a célpontig (egy átló két 

végpontja) több meghatározott úton lehet eljutni. 

Ennek az útnak a bejárását és a bejárás nyomkövetését tegyük lehetővé a billentyűzet iránybillentyűi, az 

„F”,„J”,„L”,„B” billentyűk, és a Fel,Jobbra,Le,Balra irányú nyomógombok használatával is. Legyen ennek a 

játéknak egy nehezebb szintje is, amikor a célbajutást kikerülendő akadályokkal kombináljuk. Amikor a 

billentyűzet vagy a nyomógomb használatával mozgunk, akkor a program automatikusan készítsen a mozgásról 

egy olyan „forráslistát”, melyben az egyes mozgások, mint „operációs kódok”, a megtett lépések száma pedig, 

mint „operandusok” szerepelnek. Ez a listaszerű felsorolás tulajdonképpen egy program, amit a mozgáskor 

létrehoztunk. 

Amikor a billentyűzet és az egér használatával alkalmazott célbajutási gyakorlatokban már elég jártasságot 

szereztek a gyerekek, akkor próbáljuk meg „visszafelé” is a megoldást, vagyis irják meg a programot, és a 

bejárást ez alapján a számítógép hajtsa végre. Vajon képes-e egy 6-9 éves gyerek ennek az „algoritmizálásnak” 

a megértésére és alkalmazására? Csak úgy tudjuk meg, ha megtervezünk és elkészítünk egy ilyen programot. 

Lássunk neki! 

2. Tervezési előkészületek 

A továbbiakban lépésről lépésre vesszük a fejlesztés minden állomását, hogy bemutassuk egy, az ediggieknél 

jóval összetettebb feladat kötelező lépéseit. Talán meglepő, de manapság a programok fejlesztésének első fázisa 

sohasem a programok, vagy az adatok tervezése, hanem maga a grafikus előtervezés, mert sokkal könnyebb a 

feladatot megoldva „előre látni”, ha a grafikus kinézet rendelkezésre áll, mint azt csak elképzeni. Régebben 

ehhez elég volt egy papír és ceruza. Így készültek a sokszor átrajzolt,vagy újra rajzolt skiccek, melyekkel a 

rendszertervezők a programozók életét sikeresen megkeseríthették. 

Mára azonban alapvetően megváltozott a helyzet. Ugyanis a hatékony digitális grafikai tervezés már a tervezési 

időben képes méreteket, irányokat, rajzi elemeket adni a későbbi munkafázisok számára. A leggyakoribb eset, 

amikor egy vektoros vagy bittérképes rajzoló programmal kezdjük el a tervezést. 

Ehhez mi a méltán népszerű Adobe terméket, a Photoshop–ot használjuk, mert lehetőséget biztosít számunkra, 

hogy a rajzainkat több egymásra fektetett, és adott áttetszőségű réteg egységeként fogjuk fel. A következőkben 

nem ismertetjük a Photoshop használatát, csak az előkészítés egyes fázisainak eredményeit. Az első lépés a 

játéktér és a vezérlési felületek hátterének megtervezése. 

17-1. ábra - 



 Windows programozás-összetett 

zárópélda 
 

 467  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Alavetően két jól elkülöníthető felületi réteget tervezünk, ahol a jobboldali „játéktér”, a baloldali a vezérlés és 

az infomáció helye. A mellékelt ábrán az is látszik, hogy az egyes alkotórészek rajzi elemei ún. csoportokba 

szervezhetők, és így lehetőség van azokra egyszerre hivatkozni (pld. átméretezés, mozgatás stb.) 

17-2. ábra - 

 

A képen látható HáttérCsoportból most például csak a Háttér nevű elemet láttatjuk, a többit rejtjük. 

Az egyes rajzi elemek rétegszerüen helyezkednek el a végső kinézeten, olyan sorrendben, ahogy az a listában 

látszik (tehát a Rácsozat nevű réteg van legfelül). Az egyes rétegekben szereplő rajzi elemek önállóan is 

megjeleníthetők, és ezekből nyerjük majd az animációhoz szükségeseket. A következőkben az egyes rétegeket 

külön-külön és egyszerre mutatjuk meg. 
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17-3. ábra - 

 

17-3. ábra - 
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Külön figyelmet érdemelnek az akadály csoportban és az irány csoportban lévő rajzi elemek. 

Az[KEPEK2:ikonok/ikon1.jpg] akadály, a két irány, [KEPEK2:ikonok/ikon2.jpg] a start pont, 

[KEPEK2:ikonok/ikon3.jpg] valamint az endpont, [KEPEK2:ikonok/ikon4.jpg]. Ezeket, mint önálló képeket, 

valamint a hátteret, a szerkesztési ábrából kimásoljuk, mert ezekre külön-külön is szükségünk lesz. Bittérképes 

(bmp) kimenetet kérjünk mentéskor. 

17-4. ábra - 

 

A fejlesztés során tehát a Background.bmp, a EnPoint.bmp, a HFL.bmp, a HJB.bmp, valamint a StartPoint.bmp 

nevű állományt fogjuk használni, melyeket egy Tmp alkönyvtárba gyűjtünk. Az elnevezéshez használt HFL a 

„Haladás Fel Le”, a HJB pedig a „Haladás Jobbra Balra” rövidítése. 

Most, hogy már nagyjából előttünk van a játéktér elrendezése, látjuk, hogy a Background.bmp állományon a 

baloldalon lesz egy négy irányt tartalmazó nyílnyomógomb, amire kattintással is irányítható lesz a haladás. 
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17-5. ábra - 

 

17-6. ábra - 

 

Ezekre a rajzi elemekre egy-egy nyomógombot helyezünk majd el, és így jelezzük az adott nyomóbomb 

iránymozgató funkcióját. Ugyanezen az oldalon kialakított felületen kap majd helyet néhány egyéb nyomógomb 

vezérlő, és az editor, ahol a mozgás forráslistája keletkezik, illetve szerkeszthető. 

17-7. ábra - 
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A vezérlés oldalon elhelyezett optiongroup az aktuális használati mód kiválasztását teszi lehetővé. Program 

szerkesztési és futtatási módban, vagy ún. Iránymódban lesz használható a program. A program módban az 

editor tartalma szerkeszthető, és a „Prg Ellenörzés” nyomógombbal ellenőrizhető, hogy megfelel-e a bemenő 

nyelv szerkesztési szabályainak. Ugyanebben az állásban lesz mód a „Prg Futtatás” nyomógomb használatára, 

mellyel az aktuális forráslista tartalom szerint a 

17-8. ábra - 

 

program megkísérli berajzolni a bejárási utat. A StartPont feletti színes kis négyzetre kattintva pedig töröljük az 

aktuális bejárást. Az „Akadály” feliratú nyomógombbal egy-egy új akadály-elrendezést kérhetünk a játéktéren. 

3. A projekt testreszabása 

Mint eddig mindig, most is az általános template-ünkből indulunk ki, de most szeretnénk a működés során 

folyamatosan kijelezni és követni azt is, hogy mi törénik a „motorház fedele” alatt. Ezért e kezdő projektet, ami 
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eddig egy WinMain függvényből állt, kiegészítjük egy speciális kódrészlettel, valamint magát a programot a 

tulajdonság lapon Console (/SUBSYSTEM:CONSOLE) típusúra választjuk. 

Mivel a program nagyon sok programrészlet együttes müködését igényli, ezért már a kezdet kezdetén 

igyekezzünk ezeket világos szerkesztési elveknek megfelelően szétválasztani. Vagyis viszonlyag sok önálló 

állományt hozunk majd létre, sőt magát WndProc eljárást is egy külön include fájlban tároljuk. Ennek a 

technikának a legnagyobb előnye, amellett, hogy a program kódbázisa áttekinthető, az, hogy egy bevezett 

számozással a programfejlesztés előrehaladását is jelezni tudjuk. A következő listán az elkészült program teljes 

fájl gyüjteménye látható, a korábban már ismertetett erőforrás képek, valamint az include-okkal együtt. Látható, 

hogy az egyes include-ok elnevezési konvenciója szerint minden include fájl kap egy GP_ előtagot,valamint egy 

kétjegyű számot, és mindig ezt követi a forráskód funkcionalitására utaló érthető név. 

17-9. ábra - 

 

A következő lépés tehát az induló projekt létrehozása. A teljes projektet lépésenként ismertetjük, kitérve az 

egyes jellemző fejlesztési fázisok részletes magyarázatára. A program adatkezelése úgy valósul majd meg, hogy 

mindazt, amit látunk a képernyőn, egy logikai adatszerkezeten hozzuk létre. majd ennek az adatszerkezetnek a 
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feldolgozásával rajzoljuk ki az éppen aktuális megjelenítési állapotot. Vagyis elválnak egymástól az adatok 

kezelésének és megjelenítésének a kódolásai. 

Magára valamit is adó programozó és rendszerszervező igyekszik ezeket mindig egymástól lehetőleg független 

egységekben megvalósítani, mert így az egyik kódbázis módosítása sokkal könnyebben megoldható és 

vezethető át a másikon, mintha ha logikai és a vizuális kezelés kódjai összekeverednének. Például, ha a 

projektünk kész lesz, a megjelenítés kódjainak megváltoztatásával ( ha a szabály rendszeren nem változtatunk) 

akár egy másik játéktér grafikai kialakítására is áttérhetünk anélkül, hogy a logikai kódbázishoz kellene 

nyúlnunk. 

Később a magasszintű felügyelt kódú nyelvek esetében látni fogjuk, hogy erre a szemléletre egy egész 

technológia épül, sőt kifejezetten ilyen elvű tervezési minták is léteznek. Ebben a projektben arra is kitérünk, 

hogy mikor érdemes a standard c vagy assembly nyelvű könvytári függvényeket kiváltani saját azonos 

funkcionalitású eljárással (atoi és a GP_15_atoi ). 

4. A megvalósítás lépései 

4.1. Könyvtár szerkezet kialakítása 

Első lépésként, mint eddig bármikor, hozzunk létre egy alkönyvtárat „ASM_027_WinGraphicsComplex” néven, 

a solution …\ITM_Asm_Sources\VS2010_Asm_Solution alkönyvtár alatt, ahova egy PSD alkönyvtárba 

másoljuk a korábban létrehozott garfikus elemeket. 

17-10. ábra - 

 

Ebben az alkönyvtárban kaphat helyet a Photoshop-os fejlesztés is a kimenetként keletkező png és bmp 

fájlokkal. Fontos, hogy az egyes korábban elkészített rajzi elemek bmp formátumú változatát is előállítsuk, mert 

programunkban ezeket fogjuk erőforrásként bejegyezni. Ha ezekkel ez előkészületekkel elkészültünk, akkor 

hozzunk létre egy hagyományos assembler projektet a 

..\ITM_Asm_Sources\VS2010_Asm_Solution\ASM_027_WinGraphicsComplex alkönyvtár kiválasztásával, 

ahol a Psd alkönyvtárunk is található. Talán most válik érthetővé, hogy eddig miért készítettünk mindig egy 

látszólag felesleges alkönyvtárat, melynek a projektnevet megelőző „Win” előtagja volt. A valódi fejlesztések 

ugyanis nem csak a projektből állnak, hanem számtalan más típusú de a projekthez szorosan csatlakozó 

állományból is, mint pld. a Psd fájlok, a megrendelések, specifikációk, levelezések stb. Ha készítünk a projekt 

fölé egy ilyen „hosztoló” alkönyvtárat, akkor módunk lesz ezeket a projekt kódolásával „egységbe zárva” 

kezelni. 

4.2. A projekt induló állományai és a modularitás 

Mint eddig, most is a projekt létrehozásakor készítünk egy induló állomány „garnitúrát”, amit később a jelenlegi 

projekt sajátosságai szerint módosítunk. Azok a szempontok, melyek a template állományhoz képest létrehozott 

változtatásokat indokolják, elsősorban a projekt várható mérete és bonyolultsága. Ha egy projekt üzleti logikája 

egy bizonyos szintnél összetettebb, akkor már az indulásnál érdemes törekedni a lehetőség szerint az üzleti 



 Windows programozás-összetett 

zárópélda 
 

 474  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

logika funkcionalitásait, nagyobb elvi egységeit modulokba gyűjtő megközelítésre. Hogy mi az bonyolultság, 

ami után indokolt funkcionális és moduláris szervezés, azt nem könnyű meghatározni. 

Durva közelítéssel azt lehet mondani, hogy ha az üzleti logika legalább két rétegű, (például tartalmaz vezérlő 

réteget, mely hív ez alatti szervezésű kódot, (mondjuk rutin gyüjteményt) akkor már minden réteg elemet 

célszerű a kódolásban elkülöníteni. Ebben a projektben felismerjük, hogy a megjelenítési réteg és a játék 

szabályainak kezelése, valamint a játék adatainak kezelése legalább három réteget jelent a kódolás számára. 

Nagyvonalúan úgy dönthetünk, hogy a megjelenítés, a szabályok és az adatok kezelése átláthatók még azok 

include csoportokba szervezésével és ún. „beszélő fájl nevekkel”. Ezért nem víve túlzásba a modularitást, a fenti 

utat fogjuk követni. 

17-11. ábra - 

 

A létrejövő üres projektet „Build Customisation” menüponttal és a szeinti jelölő négyzettel masm források 

fordításához állítjuk be. 

17-12. ábra - 
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17-13. ábra - 
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Most, mint eddig mindig, létrehozunk egy induló „template állományt” a projekthez, egy a projekt nevéből 

képzett ASM_027_GraphicsComplex.asm nevű asm kiterjesztésű állományt adva. 

17-14. ábra - 

 

Ez lesz az alkalmazás fő programja, és ebbe másoljuk a ASM_021_WinBaseConsoleHosted.asm állomány 

tartalmát. 
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Forráslistánk nagyon hasonlít az eddig használt ASM_021_WinBaseWinMain.asm állomány tartalmára, ahol 

egy Windows program elindítását valósítottuk meg, de itt láthatóan van egy _Start címkével kezdődő 

kódrészlet, melyben az inicializációk után meghívjuk a _WinMain eljárást. Ha a programunkat konzolos 

paraméterekkel állítjuk be, akkor először egy konzolos ablak indul el, és ebből hívjuk majd meg a windows-os 

alkalmazást, vagyis ablakot. Ehhez a tulajdonság lapon a SubSystem és az EntryPoint tulajdonságokat a 

következők szerint kell beállítanunk. 

17-15. ábra - 
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17-16. ábra - 

 

4.3. Az első fordítás és futtatás 
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Ezt követően az első fordítás és futtatás azt eredményezi, amit a korábban már jeleztünk, hogy a konzolos 

alkalmazásból indul a windows ablak, vagyis lesz egy állandó lehetőségünk, hogy a konzolra afféle WinDbg 

szerűen logolási-futás közbeni üzeneteket küldjünk, hiszen minden printf hívásunk elsődleges kimenete a 

konzol ablak lesz. 

17-17. ábra - 

 

Mivel grafikus ablakunk méretét még nem állítottuk be, ezért a főprogram (ASM_027_GraphicsComplex.asm) 

CreateWindowsExA paraméterezését változtassuk meg úgy, hogy a szélesség és a magasság (824+10) pixel, 

illetve (620+35) pixel legyen, valamint „remeljük” ki a WS_SIZEBOX stílus konstanst az alábbiak szerint: 

 

17-18. ábra - 
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4.4. A WndProc leválasztása include fájlba 

Mivel most nagyobb méretű programot készítünk, szükséges, hogy az alkalmazás callback függvényét szintén 

kiemeljük a főprogram forráslistájából, és a továbbiakban egy külön include fájlban szerkesszük. Ennel neve 

legyen: WndProc.inc , és a szokásos include fájlok között hozzuk létre. 

17-19. ábra - 
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A főprogram forráslistájából tehát kivágjuk a _WndProc eljárást, majd azt bemásoljuk az újonnan létrehozott 

WndProc.inc include fájlinkba ügyelve arra, hogy az include fájl elején szerepeljen egy .code direktíva. 

 

Ezzel egyidőben a főprogramban bejegyezzük ez új include fájlt a megfelelő helyen. 

 

A projekt induló állományai és a modularitás fejezetcím alatti elveknek megfelelően mostantól kezdve az 

egyes modulokat azok funkcionális egységei szerint elnevezzük, és az elnevezések szerinti include fájlokban 

kódoljuk. Tekintsük most meg, mintegy előretekintve, hogy a fenti meggondolások a megvalósuló projektben 

milyen tényleges fájlokat fognak eredményezni. 

17-20. ábra - 
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Az egyes include fájlok elnevezésénél bevezetünk egy GP_xx_ előtagot, mely egy, az elkészítés sorrendjét 

nagyjából követő sorszámot is fog tartalmazni. Ezek közül már néhány létezik, hiszen korábban már kiemeltük a 

WndProc eljárásunkat. A következőkben létre kell hoznunk a minden modulból elérhető adatokat tartalmazó 

GP_00_GlobalisAdatok.inc include filie-t. Ennek és következőkben elkészítendő állománynak persze 

elérhetőnek kell lennie a főprogram számára is, ezért minden egyes új include fájl esetében, annak hivatkozását 

az ASM_027_GraphicsComplex.asm, a főprogramot tartalmazó modulban is el kell helyeznünk. Tekintsük ezt 

is most meg úgy, ahogyan ez majd a már kész projektben szerepelni fog. 



 Windows programozás-összetett 

zárópélda 
 

 484  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

További igen fontos szerkesztési szempont, hogy ezeknek az include fájloknak a fordítási, feldolgozási 

sajátosságai miatt egyáltalán nem mindegy a sorrendje. Ha egy hivatkozás például egy későbbi sorrendű include 

fájlban található, akkor a fordító rigorózus méltatlankodással hiba üzeneteket küld, ami megkeserítheti a 

programozás amúgy izgalmas élményét. 

4.5. A globális adatok include fájl 

Az következő lépés tehát a globális adatok include fájljának megszerkesztése. Mivel azt tűzzük ki célul, hogy 

ezeket az adatokat minden réteg és modul egyaránt „látni” fogja, ezért közvetlenül a runtime (masm32tr.inc) és 

a korábban készített ASM_025_WinMacro.inc makró gyüjteményünk után helyezzük el. Milyen adatokat is 

helyezünk el a globális adatok között? Hozzunk létre egy új include állományt a fentiek szerinti 

GP_00_GlobalisAdatok.inc néven, és helyezzük el ebben az eredetileg a főprogram adat szekciójában lévő 

adatokat, melyek az alábbiak: 

 

Ezt megelőzően egy a játéktér koordinátáit meghatározó WORDPOINT struktúrát hozunk létre melyet a 

későbbiekben fogunk használni. 
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Már most törekszünk arra, hogy a projekt jellemzően összetartozó adatait lehetőleg egy adatstruktúrában fogjuk 

össze, ezért létrehozunk egy, az alábbi definíciónak megfelelő struktúrát. 

 

Logikailag úgy képzeljük el a játékteret, mint egy cellákból álló sor és oszlop kombinációt, ahol egy cellát több 

tulajdonsága jellemez. Nyilvántartjuk a cella logikai koordinátáit, CellXPos,CellYPos ezekkel a játék üzleti 

logikájában számolunk majd, és nyilvántartjuk a cella megjelenítésének (grafikus) koordinátáit 

CellLeftPos,CellTopPos is, hogy azokat ne kelljen az alkalmazás során a megjelenítésnek mindig újra 

kiszámolni. A legfontosabb jellemzője pedig egy cellának az aktuális tartalma, a Content, mely az éppen a 

cellában lévő állapotot mutatja. 

Űzleti logikánk úgy fog működni, hogy a játéktér adott celláinak logikai tartalmát frissítjük az új és új 

állapotokkal, (például egy cellára lépés felülről, alulról, jobbról vagy balról), majd egy másik eljárásban 

frissítjük az összes logikai cella tartalma alapján a megjelenítést egy gyors hurokban. Az előzőekből talán már 

világos, hogy a fenti CA_Structure-ből „fel kell építenünk” az egész játékteret, olyan sor és oszlop számmal, 

mint amit korábban a grafikai tervben elhatároztunk. (25x25-es mátrix). Az egész játéktér logikai adatainak egy 

struktúra lenne a legmegfelelőbb adattípus, mert nem csak a cellákat, hanem az aktuális cella koordinátát, sőt a 

megelőzőt is tárolnunk kellene. Tehát a játéktér struktúrája az alábbi: 

 

Itt sajnos szükséges egy kis „csalás”, mert a korábban már említett híres A2177 hiba, ami a bennfoglalt 

struktúrák megadását teszi lehetetlenné, arra kényszerít minket, hogy a cellák mátrixát ne a CA_Structure 

többszörös dup egymásba ágyazásával oldjuk meg, hanem egy azonos adattartamú, de explicite megadott bájt 

sorozattal helyettesítsük. Emellett még felvesszük a CurrentPoint, valamint az utolsó előtti pontok 

koordinátáit, mégpedig nem egy struktúrában, hanem egy - egy külön tagban. Az előbbiekben három definíciót 

adtunk meg, és most van itt az idő, amikor a tényleges helyfoglalást is (vagyis az adatváltozókat) létrehozzuk. 

 

A játékteret logikailag megvalósító helyfoglalás tehát tartalmaz egy GA_Structure-t, ami a korábbi definicók 

szerint tartalmazza a GameMatrix-ot és az adminisztrációhoz szükséges koordináta pontokat. A 

GP_00_GlobalisAdatok.inc állomány jelenlegi tartalma tehát: 
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Ne feledkezzünk meg a .code direktíva elhelyezéséről az adatokat tartalmazó include fájl végén. 

Természetesen, ha itt megadjuk ezeket a változókat, akkor a főprogramban már nem szerepelhetnek, viszont 

szükséges a főprogramban ezt az új GP_00_GlobalisAdatok.inc include fájlt is megadnunk. Vagyis a 

főprogram most a kiemelt WndProc és a GP_00_GlobálisAdatok.inc létrehozása és a beillesztett 

ASM_026_WinMacro.inc után a következő: 
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A próba fordítás után látszólag nem változott semmi, de mi már tudjuk, hogy mostantól a globális adataink 

helye a GP_00_GlobalisAdatok.inc fájl. 

4.6. A prototípusok include fájl 

A projekt megvalósítása során az egyes logikailag elkülöníthető feladatokat, részfeladatokat, illetve az egyes 

ismétlődő alkalmazású funkciókat eljárásokba szervezzük. Azt már korábban is láttuk, hogy ezek sikeres 

befordításához, ha az eljárások „teste” nem előzi meg a hívást, akkor ún. „prototípus deklarációt” kell 

alkalmazni. Ez, mint azt korábban már láttuk, tulajdonképpen az eljárás fejléce, a paraméterekkel úgy is szokták 

mondani, hogy „szignatúrája” és a függvény kezdetétől az különbözteti meg, hogy a PROC direktíva helyett a 

PROTO direktiva szerepel. 

Mivel az egyes include fájlokban esetenként több eljárás is helyet kaphat, ezért maguknak az eljárásoknak a 

szignatúráit egy külön include fájlban helyezzük el. Vagyis mostantól valahányszor bővítjük az include fájlok 

számát, akkor azonnal a főprogramban ezt az include direktívával és a fájl névvel jelezzük, valamint, ha az 

include fájlon belül egy új eljárást készítünk, akkor arról egy sorban a prototípus include fájlban készítünk egy 

proto bejegyzést. Legyen ennek a prototípusokat tartalmazó fájlnak a neve GP_00_GlobalisPrototípusok.inc. 

Ha létrehoztuk, akkor legyen ennek két jól elkülönített része, amelyben a saját prototípusainkat, illetve a c 

runtime könytvtár prototípusait adjuk meg. 
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Lélekben készüljünk fel, hogy az idegen gyártású eljárások használata esetén lehetséges, hogy olyan eljárás 

nevet választunk, mely már szerepel az alkalmazni kívánt statikus könyvtárban. Ilyenkor jön a „redefinition 

error”, de ez minket nem fenyeget, mert, mint látható, a mi eljárásaink mind GP_xx_ előtaggal elnevezve 

készülnek (egyébként éppen ezért is). 

Persze ennek megfelelően a főprogramban az új include fájlt, mint korábban is, szükséges bejegyezni, mint azt a 

főprogram aktuális részletén láthatjuk. 

 

4.7. Az erőforrások befoglalása 

A projektünk számos előre definiált és létrehozható adatot és adatelemet tartalmaz majd, melyeket a windows 

koncepciójának megfelelően egy külön erre a célra létrehozott szoftver technológiai entitás, az erőforrás 

kezelés támogat. Az elegáns elnevezés ellenére nagyon egyszerű dologról van szó, valójában a képeket, a 

sztringeket, az ikonokat, stb. egy külön, a tervezéskor rendelkezésre álló nyilvántartási rendszerben 

szerkeszthetjük,és a program kódolásában ezekre egyszerűen hivatkozhatunk. Mi most azt az egyszerű módszert 

alkalmazzuk, hogy a Resource mappához hozzáadunk egy rsrc.rc nevű, egyelőre üres erőforrás fájlt a projekt 

Add menüpontjával, melynek eredményeképpen a Resource mappában létre jön a szerkeszthető erőforrás fájl. 

17-21. ábra - 

 

17-22. ábra - 
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Vegyük sorra, milyen erőforrásokba szervezhető adatokat szeretnénk használni a projekt során. Amikor egy 

lépéssel a lehetséges irányokban egy cellába érünk, azt az adott irány szerinti érkezés képével jelezzük, úgy, 

hogy cella területére „berajzoljuk” az adott bitmap-et. Attól függően, hogy milyen irányból érkezünk, ez lehet 

fentről-le, jobbról-balra, alulról-fel, illetve balról jobbra. 

17-23. ábra - 

 

Ezeknek az érkezési irányoknak a szemléltetésére korábban már legyártottuk a megfelelő képeket, melyeket egy 

külön alkönyvtárban tárolunk. Ha egy kicsit alaposabban átgondoljuk, akkor rájöhetünk, hogy a jobbról-balra, 

illetve a balról-jobbra irányjelzések képei lehetnek ugyanazok, hiszen csak a pozicionálásukban térnek el (a 

szerint sárgával jelezve). 

17-24. ábra - 

 

Ugyanígy a fentről-le és lentről-fel irányok is egy bitmap-et igényelnek, ezért az irányok jelzésére mindössze 

két képet fogunk használni, melyek rendre a következők: HJB.bmp (haladás jobbra-balra) és a HFL.bmp 

(haladás fel le). Szükségünk lesz még a kezdőpont és a végpont rajzi elemeire, valamint a teljes játékteret adó 

háttérképre. 

17-25. ábra - 
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A program használatát úgy terveztük meg, hogy legyen lehetséges véletlenszerű akadályokkal nehezíteni a 

célbaérést, ezért még egy rajzi elem szükséges, ez pedig az akadály (obstacle.bmp). A grafikus erőforrások tehát 

rendelkezésre állnak, és létrehoztuk az erőforrás fájlt is. Az erőforrások windows-os kezelése azon alapszik, 

hogy ezeket a linker egy erőforrásfordítás után összefűzi a keletkező .exe programmal, de nem tölti be az 

indításkor, csak ha kifejezetten hivatkozás történik rájuk. Ahhoz, hogy az erőforrás fordító és a linker 

megtalálja, ezeket a fejlesztés forráslistákat tartalmazó alkönyvtárában célszerű elhelyezni. Másoljuk a Psd 

alkönyvtárban előkészített grafikus erőforrásainkat a forráslistákat tartalmazó alkönyvtárunkba. 

17-26. ábra - 

 

Nyissuk meg az rsrc.rc fájlunkat,és másoljuk bele az alábbiakat. 

 

Hogy lássuk, mit is ténykedik az erőforrás fordító, nyissuk meg a projekt tulajdonságok szerkesztését, és 

Resource csomópont alatt állítsuk be a Show Progress és a Suppress Startup Banner-eketa következő ábrán 

látható módon. 

17-27. ábra - 
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Az ezt követő fordítás és futtatás után azt látjuk, hogy a projekt feldolgozta az erőforrás fájlunkat, mert ha 

rákattintunk az rsrc.rx fájlra a projektfában, akkor megmutatja, hogy az egyes erőforrások milyen azonosítókkal 

érhetők el. 

17-28. ábra - 

 

Amit ilyenkor látunk, az az ún. erőforrás „nézőke” vagy szakszerűbben ResourceView. Mostantól lesz 

lehetőségünk az erőforrásainkat elérni, de csak akkor, ha az egyes IDBM_ előtaggal ellátott képazonosítóknak 

egy egy egyedi „kulcsot” adunk. Vagyis például az IDBM_BACKGROUND azonosítójú erőforrást egy az 

IDBM_BACKGROUND EQU 5000 hozzárendelés tesz használhatóvá. Ennek az Erőforrás azonosító <-> 

Numerikus azonosító kulcs-érték pának a megadására több lehetőség is van. Mi most a korábban létrehozott 

GP_00_GlobálisAdatok.inc fájlunkat fogjuk használni, és rögtön kibővítjük az összes, még később 

szükségessé váló konstans definícióval. Nyissuk meg tehát a GP_00_GlobálisAdatok.inc fájlt és másoljuk bele 

a következőket. 
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A tervezett konstans deklarációk mellett az utolsó sorba becsmepésztünk egy RandSeed nevű globális hatókörű 

változót, melyet majd a véletlenszám generálásnál használunk. Eredeti terveink szerint a motorháztető alatti 

folyamatok követésére (úgy mondjuk: logolására) a konzolos ablakban folyamatosan szöveges kijelzést 

valósítunk meg. Ezeknek a sztringeknek a hozzáadásához nyissuk meg a beépített erőforrás szerkesztőt és az 

17-29. ábra - 

 

Add Resource menüponttal adjunk hozzá egy String Table erőforrást a New menüponttal az erőforrásainkhoz a 

képen látható módon. 
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17-30. ábra - 

 

Ezután a felkínált ID – Érték – Tartalom mezőket töltsük ki a következő ábrán látható módon. 

17-31. ábra - 

 

Ezt követően több drámai változás következik be a projekt fájl szerkezetében. Lesz egy új fájl, aminek 

resource.h a neve, és az include csoportban tűnik fel. Ennek tartalmát módosítanunk kell az alábbiakra. Erre 

azért van szükség, mert a sztring táblák azonosítóit a szintén módosuló rsrc.rc fájl első sorának megfelelően a 

következő szerint veszi az erőforrás fordító. 

 

Emellett még megjelennek az erőforrás (Resource Files) fülön belül a korábban felvett grafikus erőforrás 

elemek is. 
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Itt azonban az erőforrás fájl tartalmában megjelenik két olyan sor, melyet ki kell gyomlálnunk(sárgával jelölve). 

 

Mivel ez egy kényes része, elengedhetetlen feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a teljesség kedvéért az 

alábbiakban megadjuk a helyes erőforrás fájl (rsrsc.rc) és a resource.h fájl tartalmát. 

4.8. Az rsrc.rc fájl az erőforrásokkal 
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4.9. A resource.hu fájl a sztring erőforrás konstansokkal 
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Persze ezeknek a sztring erőforrásoknak a kezelése is ugyanazon az elven valósul meg, mint képeké, vagyis a 

szimbolikus név mögé konstans definció tartozik. Ha konzekvensen használjuk az előtagokat, akkor látható, 

hogy az IDS_ előtagok sztring erőforrásokat, az IDBM_ előtagok pedig bittérképeket, illetve az IDB_ előtagok 

nyomógombokat azonosítanak.(később még lesz szó róla). 

4.10. A GP_00_HatterKirajzolas.inc fájl 

Ha most lefordítjuk és futtatjuk a projektet, akkor úgy látjuk, mintha nem történt volna semmi, és csak mi 

tudjuk, hogy ezért korábban milyen keményen megdolgoztunk. Cserébe viszont minden készen áll arra, hogy az 

első, már valóban „hasznos” kódunkat megírjuk, és bár az eddigi előkészületek szinte semmilyen látszattal nem 

jártak, bőségesen megtérülnek majd projektünk könnyű áttekinthetőségében és az erőforrások egyszerű 

kezelésében. A GP_00_Hatterkirajzolas.inc fájl hagyományos létrehozása után az alábbi kódot írjuk. 
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Ebben a kódrészletben egyenlőre két eljárás szerepel, melyek ugyanazt csinálják, csak a paraméterezésükben 

különböznek, vagyis kirajzolják a grafikus ablakba az alkalmazás hátterét. Itt is láthatjuk a saját függvények 
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előtagos elnevezési módszerét a nem kívánatos ütközések elkerülése érdekében. A programban elöször 

„logolni” fogunk,amikor is kijelezzük a konzolos ablakban, hogy mi is történik éppen. 

 

Ezt követően technikailag ugyanazt csináljuk, amit a következőkben részletezettekben kielemzünk. Vagyis 

betöltünk egy bittérképet, melyre az erőforrás azonosítójával hivatkozunk, és visszakapunk egy erre vonatkozó 

kezelőt, melyet elmentünk. A következő lépésben „legyártatunk” a windows-al egy olyan eszközkapcsolatot, 

mint amilyen az éppen aktuális ablakhoz kell. Ennek leíróját szintén mentjük, majd ebbe az újonnan létrehozott 

eszközkapcsolatba beemeljük a bittérkép leírójának alkalmazásával a korábban betöltött képet. Végül, mivel 

most a teljes hátteret rajzoltatjuk ki, ezért a 0,0 kezdőpozicióba és az ablak korábban meghatározott méretével 

másoljuk. 

 

Ha ezzel készen vagyunk, akkor érdemes kipróbálni, hogy a megfelelő eredményt produkálja-e az újonnan 

létrehozott eljárásunk. Ehhez először is a korábbiak szerint az új include fájlt be kell jegyeznünk a főprogramba, 

az új eljárást pedig a GP_00_GlobalisPrototípusok.inc fájlban kell magadnunk. 

A GP_00_GlobalisPrototípusok.inc fájlban: 

 

Az ASM_027_GraphicsComplex_.asm főprogramban: 

 

Felmerülhet a kérdés, hogy miután minden hívási előkészületet megtettünk, hol fogjuk ráadni a vezérlést a 

háttérkirajzoló eljárásunkra. Ennek helye a WndProc.inc fájlban lesz, amit korábban gondosan kiemeltünk a 

főprogram moduljából éppen azért, hogy külön szerkesztve áttekinhetőbb kódot kapjunk. Kiegészítjük a 

WndProc.inc fájlunkat egy új üzenet kezelésével, az alábbiak szerint. Mint emlékszünk rá, a callback 

mechanizmus segítségével az alkalmazások a kapott üzeneteik kezelésére a saját üzenetkezelő eljárásukat 

használják. Vagyis ha az alkalmazásunk kap egy WM_PAINT üzenetet, akkor módunk van azt a saját 

kódunkban lekezelni. Ezt az üzenetet akkor kapja az alkalmazás, ha valamiért újra kell rajzolni a kliens területet. 

Ezenkívül mi magunk kérjük a főprogramban amikor a következő sorokra kerül a vezérlés. 
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Mivel a WM_PAINT üzenet lekezelésekor rajzolni szeretnénk a képernyőre, ezért a WndProc eljárásunkban 

lokális hatókörrel létrehozunk két változót. Az egyik az ablak eszközkapcsolatának leírója, a másik egy 

PaintStruct típusú változó, amit a BeginPaint eljárásunk tölt fel és később az EndPaint használ. 

 

A fordítás és futtatás eredménye, hogy a korábban „üres” ablakunkban a háttér megjelent. Ugyanakkor azt is 

megfigyelhetjük, hogy a konzolos ablakban a logolási üzeneteink sorra megjelennek. 

17-32. ábra - 

 

Ha ez a háttér látható, akkor csak úgy gyakorlatképpen helyezzük el a startpont és a végpont rajzi elemeket is, 

bár ezek a háttérképen is láthatóak. Látszólag feleslegesen dolgozunk, de valójában ugyanilyen „kódblokkal” 

valósítjuk meg a haladás jelzését is, ezért „próbáljuk ki” ennek a két képnek a kirajzolását is. Készítsük el ennek 

a függvénynek egy „túlterhelését” is, ahol nincsenek paraméterek. Ez jól jön majd akkor, amikor nem áll 
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rendelkezésünkre érvényes hdc, amit a BeginPaint eljárás most rendelkezésünkre bocsájtott. Mindezekkel a 

GP_00_HatterKirajzolas.inc fájlunk éseljárásunk a következőként áll jelenleg. 
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4.11. A GP_01_NyomogombKeszito.inc fájl 

A következő lépés, hogy a meglévő hátterünkre vezérlőket varázsoljunk. Elöször a nyomógombokat helyezzük 

el a vezérlések számára kijelölt baloldali területen. 
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Ennek a modulnak kell elkészítenie az irány billentyűket (F,J,L,B), a programmód és iránymód között váltó 

radiobutton-t, valamint a hagyományos Prg Ellenőrzés,Prg Futtatás, és Akadályok nyomógombot. Úgy 

ellenörizzük a sikeres létrehozást, hogy egy ITMMO_GetErrorStr makrót illesztünk a CreateWindowsEx 

hívások mögé, amit később „kiremelünk”. Ennek a rutinnak a helye természetesen szintén a WndProc-ban van, 

és éppen a WM_CREATE esemény feldolgozásában. 
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A futási képen látható, hogy a nyomógombok a helyükre kerültek. 

17-33. ábra - 

 

A nyomógombok mindegyike kap egy szimbólikus konstans azonosítót, mellyel az eseményvezérlőben 

hivatkozunk rá. Ezeket már jó előre definiáltuk a globális adatok include fájljában. 

4.12. A GP_02_EditorKeszito.inc fájl 

Ugyanígy készítsük el az editort létrehozó és azt az ablakban megjelenítő eljárásunkat és include fájlunkat. 
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Az editor készítés egy külső dll betöltésével kezdődik melynek helye a System32 alkönyvtár, neve pedig 

RICHED20.dll. Miután betöltöttük a dll-t, hivatkozhatunk a vezérlőre a „RichEdit20A” típus megjelöléssel 

ugyanúgy, ahogy a „button” esetében. A kapott leírót elmentjük, és figyeljük meg, hogy a létrehozáskor adunk 

ennek is egy konstanst, (IDE_EDITOR) mellyel majd az eseményvezérléskor hivatkozhatunk rá. 

17-34. ábra - 

 

Felhívjuk a figyelmet az editor buffer deklarációjára, ami valójában két részből áll. Az egyik egy 

EditorBufferOrig nevű változó, ami a „programnyelv” szabályait írja le, és úgy tervezzük, hogy ez, mint 

megjegyzés mindig megjelenik az editorban. A másik az EditorBuffer nevű, mely tulajdonképpen a 

későbbiekben szerkesztett tartalomnak ad helyet. Csak a szemléltetés kedvéért helyeztük el az EditorBufferEnd 

változót, hogy a dump ablakban lássuk az editor buffer végét. A végén pedig kiszámíttatjuk a teljes buffer 

méretét a későbbi blokkos adatmozgatáshoz. 
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4.13. A GP_03_JatekterDefault.inc fájl 

Mivel a játék adatait az előtervezés során egy struktúrákból álló sor/oszlop mátrixba szerveztük, szükséges, 

hogy ezt a még kitöltetlen mátrixot az alapállapotnak megfelelően kitöltsük. Szükség lesz erre a funkcióra 

akkor, amikor egy-egy játékot újra szeretnénk kezdeni „tiszta lappal”, akarom mondani tiszta játéktérrel. 

Hozzuk létre a szokásos módon az új include fájlunkat, és írjuk meg az alábbi kódot. 
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A programban a játéktér minden cellájának struktúrájába elhelyezünk egy IDBM_FREEPLACE tokent, kivéve 

a kezdő és végpontokba, ahol a megfelelő IDBM_STARTPLACE és IDBM_ENDPLACE értékeket 

helyezzük el. Hogy a játéktér logikai mátrixának állapotváltozásakor nagyobb kényelmünk legyen, elhelyezzük 

a cella tulajdonságai között azok logikai és grafikus koordinátáit is. Igy amikor a megjelenítési rétegben sorra 

vesszük a cellák állapotát, akkor rögtön a grafikus megjelenítés koordinátái is rendelkezésre állnak. A 

határvizsgálatnál állítjuk a logikai koordinátákat és a pixelben mért grafikus koordinátákat pedig minden 

alkalommal ezekből számítjuk ki ( de csak most az egyszer). Adósak vagyunk még ennek az eljárásnak a 

meghívásával, melynek helye a WM_CREATE üzenet feldolgozása, amivel bővítjük a WndProc eljárásunkat, 

amely most így fest: 
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A WM_CREATE üzenet feldolgozását egy SetFocus eljárás meghívásával zárjuk, hogy a későbbi egér és 

billentyű inputokat rögtön fogadni tudjuk. Természetesen a főprogramban ASM_027_GraphicsComplex.asm 

és a GP_00_GlobalisPrototípusok.inc include fájlokban is fel kell venni a szükséges bejegyzéseket. 

Az ASM_027_GraphicsComplex.asm főprogramban: 

 

És a prototípusokat leíró GP_00_GlobalisPrototípusok.inc fájlban: 

 

Természetesen, ha fordítjuk és futtatjuk, látjuk, hogy a grafikus felületen semmi változás, de a konzolos logolás 

jól mutatja, hogy a WM_CREATE megelőzi az első WM_PAINT-et. 

17-35. ábra - 
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Az is látható, hogy az egyes beillesztett eljárásaink rendre lefutnak. 

17-36. ábra - 

 

4.14. A GP_04_LogikaiCellaCimKeres.inc fájl 

A játék működése során sokszor kell majd megnéznünk egy-egy cella állapotát több okból is, ezért szükségünk 

lenne egy olyan eljárásra, mely a logikai x,y koordináták paramétereinek megadásával a játéktér adott cellájának 

struktúra eleme címével tér vissza. További előtervezési igény ezzel a rutinnal szemben, hogy ezt a címet az ebx 

regiszterben adja vissza. Az ebx regiszter használata, mint azt a címzési módoknál láttuk, kifejezetten javallott, 

amikor összetett adatok tagjait akarjuk elérni. Ilyenkor az ASSUME direktívával lehetővé tesszük, hogy ha az 

adott adatelem kezdőcímét az ebx-ben tároljuk, akkor a tagoperátorral elérjük a tagokat. Csak az érdekesség 

kedvéért, ezt a metódust úgy valósítjuk meg, hogy most kivételesen a paramétereket nem stack-en, hanem 

regiszterben adjuk át, ezzel is növelve a hatékonyságot, amit kicsit lerontunk azzal, hogy ezeket a paramétereket 

pakoltan helyezzük el az eax-ben. (csak így fér el mivel a logikai koordináták word méretüek). Vagyis az ax-ben 

lesz az Y koordináta, a felső szó pedig az X-et tartalmazza. Nézzük a megvalósítást. 
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Elkészítjük ennek egy „túlterhelését” is, ahol két szóban paraméterezhetően adjuk meg a koordinátákat. Az 

eljárás lelke egy, az adott X és Y értékekkel, mint tömbindexszel végzett sor és oszlopkombinációs szorzás. 

Mindkét rutinban lokális változókat hozunk létre, hogy a tesztelés idején a a watch ablakban láthassuk az eredeti 

bemenő paramétereket. Ezt a technikát gyakran használjuk, amikor valamilyen okból bonyolultabbá válik a 

feladat. Ilyenkor jön jól e feltételes fordítási opció (mi most nem használjuk), amikor is a kitesztelt változatba 

már nem fordítjuk be a „felesleges” kódrészletet. Ebben a rutinban felhasználunk egy macrót, amit korábban 

készítettünk. 

 

Talán emlékszünk még rá, hogy a saját makróinkat ITMMO_ előtaggal láttuk el, szintén a név-ütközések 

elkerülése miatt. 

4.15. A GP_05_LogikaiRndXYKeres.inc fájl 

Amikor a játéktéren véletlenszerűen akadályokat helyezünk el, akkor szükségünk van egy olyan eljárásra, 

amelyik az adott játéktér sorainak és oszlopainak számával határolt véletlen koordinátákat állít elő. 

Természetesen ezt is a már megszokott módon, include fájlban hozzuk létre. 
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Ebben a rutinban használunk egy nem általunk írt könyvtári függvényt, amire azért hivatkozhatunk, mert az 

inlcude-oket tartalmazó fájlunk tartalmazza a 

 

sort. A meghívása egy tárolt cím alapján indirekten történik, és az eredményt, mely 0-32768 között van, osztjuk 

a sorok és az oszlopok számával, majd pakoltan adjuk vissza az eax-ben. 

4.16. A GP_06_GrafikaiXYKeres.inc fájl 

Az előzöek mellett a megjelenítésnek szüksége lesz az adott cella grafikus koordinátáira is, amelyet ez az eljárás 

szolgáltat. A bemeneti logikai koordinátákat pakoltan kapja az eax-ben, és ugyanitt adja vissza szintén pakoltan 

a pixelben mért grafikai koordinátákat, a kliens területére értve. 



 Windows programozás-összetett 

zárópélda 
 

 513  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Ebből is két változatot készítünk. A második hívja az elsőt mint „nucleont”, csak előbb elvégzi a pakolást. 

4.17. A GP_07_RndAkadalyBerendezes.inc fájl 

Ebben az eljárásban az „Akadály” nyomógomb megnyomására a játéktér logikai mátrixában véletletszerűen 

helyezünk el akadályokat, aminek grafikus erőforrását korábban már előkészítettük. A megvalósítás kódjában 

láthatjuk, hogy az erőforrás betöltése után, melyet egy hdc-t előállító makró után hívunk, mentjük az erőforrás 

leíróját a szokásos módon. 
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Ezt követően a korábban már elkészített GP_05_LogikaiRndXYKeres, és a GP_04_LogikaiCellaCimKeres, 

valamint a GP_06_GrafikaiXYKeres felhasználásával elhelyezzük a véletlen koordinátájú akadályokat a 

logikai játéktérre, és azonnal ki is jelezzük azt. Ennek, és a korábban megírt GP_04, GP_05, GP_06 előtagú 

eljárásainknak a tesztelésére „életre kell keltenünk” az „Akadály” nyomógombot. Ez azt jelenti, hogy a 

nyomógomb által keltett eseményeket kezelnünk kell a WndProc függvényünkben. 
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Mint tudjuk, a nyomógomb események a WM_COMMAND üzenettel érkeznek, és csak akkor, ha az lParam 

nem NULL, mert lParam==NULL esetén egy menü kattintásé a WM_COMMAND. Ezért a wParam eax-be 

töltése után (itt lesz az esemény forrásának konstansa) vizsgáljuk az lParam értékét, és ha az NULL, akkor nem 

csinálunk semmit. Egyébként, ha az eax ax tartalma éppen az Akadály nyomógomb létrehozásakor kapott 

IDB_NEW konstans, akkor elágazunk és feldolgozzuk/reagálunk az eseményre. Ha már itt vagyunk, felvesszük 

a többi lehetséges nyomógomb eseményt is, de csak az eset szétválasztást írjuk meg. Visszatérve az „Akadály” 

nyomógomb kattintás eseményére, felülírjuk az ax-et az akkumulátor felső szavával, majd vizsgáljuk, hogy az 

nem BN_CLICKED-e, vagyis egy kattintás esemény. Ha igen, akkor logoljuk a nyomógomb kattintás 

eseményét, reszeteljük a játékteret, és hívjuk az akadályberendezést, majd fókuszba emeljük a játékteret. A 

fordítás és futtatás után a nyomógomb megnyomása előtt a következőt látjuk: 

17-37. ábra - 
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Az „Akadály” nyomógomb megnyomása után pedig az akadályokkal teleszórt játékteret látjuk: 

17-38. ábra - 

 

Mivel a nyomógomb eseménykezelésében nem töröljük a korábban létrehozott akadályokat, ezért ha a 

nyomógombot többször aktivizáljuk, akkor „betelik akadályokkal a játéktér”. Ezért helyezzünk el a WndProc-

ban egy emlékeztetőt arra, hogy később ezt még meg kell csinálnunk. Vagyis kellene egy, a játéktér grafikus 

tartalmát frissítő/törlő külön rutin? Ha alaposabban végiggondoljuk, akkor mégsem, hiszen a játéktér logikai 

mátrixát töröltük, vagyis csak a háttér akadályok nélküli újrarajzolására van szükség, amit már a 

GP_00_HatterKirajzolas eljárásunkkal megoldottunk. Helyezzük el ezt a hívást az alábbi kódrészletben, és 

máris kész vagyunk. 
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Itt a HáttérKirajzolás egy változatát használjuk, mert nem áll rendelkezésre az eszközkapcsolat, mint a 

WM_PAINT üzenet kezelésekor a BeginPaint után. Ha most próbáljuk, bár már helyesen fog működni, de a 

háttér újrarajzolás miatt eltűnnek a vezérlések a kliens területről, ezért további beavatkozásra van szükség. Hogy 

ott vannak a vezérlők, azt abból is láthatjuk, hogy ha rákattintunk, azonnal előtűnnek, csak nem frissültek az 

újrarajzolás után. Két lehetőség közül választhatunk, vagy a háttérkirajzoló eljárásunkból készítünk egy, csak a 

játéktér felületét újrarajzoló változatot, vagy készítünk egy nyomógomb és editor frissítőt, ami újrarajzolja a 

vezérléseket. Az előbbi lenne a célszerű, és egyszerűbb is, mert semmi nem indokolja, hogy a vezérlések 

hátterét is újra rajzoljuk, de most mégis a másik megoldást alkalmazzuk, mert bemutathatunk vele egy életszerű 

fejlesztési helyzetet, amikor „visszanyúlunk” egy már létező include fájlba, és bővítjük egy új eljárással. Mivel a 

nyomógombok láthatósági frissítéséről van szó nyilvánvaló, hogy a GP_01_NyomogombKeszito.inc fájlban 

kell elhelyezni az új eljárást. Legyen ennek neve konzekvensen betartva saját szabályunkat, miszerint az include 

fájl számozását megtartjuk ez eljárások nevében is, GP_01_NyomogombFrissito, melynek listája az alábbi. 

 

Az egyes nyomógombok láthatóságát úgy állítjuk vissza, hogy egy BM_SETSTYLE üzenetet küldünk, és az 

lParam értékét TRUE-ra állítjuk. Figyeljünk arra, hogy az option típusú nyomógomb osztályok esetében a 

BS_AUTORADIOBUTTON stílust is be kell állítanunk. Persze, mint eddig mindig, az include fájl és az 

eljárások bővülését adminisztrálnunk kell, vagyis az új GP_01_NyomogombKeszito.inc fájl az alábbi: 
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Ugyanilyen okokból szükséges az editor frissítése is, amit az előzőekhez teljesen hasonlóan valósítunk meg, 

vagyis az új editorkészítőt kiegészítjük egy GP_02_EditorFrissito nevű új eljárással. 
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A GP_00_GlobalisPrototípusok és a WndProc módosítása után a GP_00_GlobalisPrototípusok.inc fájl az 

alábbi tartalmú: 

 

Míg a WndProc.inc az alábbiakban néz ki: 
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Az projekt fájlainak listája pedig a következő: 

17-39. ábra - 
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Mindezekkel a változtatásokkal az „Akadály” nyomógomb használata után az alábbi már elfogadható futási 

képek kapjuk. 

17-40. ábra - 

 

Külön érdemes megfigyelni, hogy a logolásunk milyen „szépen” mutatja a keletkező eseményeket és a 

meghívott eljárásokat. 
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Csak megemlítjük, hogy súlyos hiba lenne ha a WndProc-bana frissítésre a már kész 

GP_01_NyomogombKeszíto-t és a GP_02_EditorKeszitot használnánk. Elsőre talán észre sem vennénk e 

hibának a következményeit, hogy minden új akadályberendezésnél új leírót hozunk létre, miközben a meglévőt 

nem szüntetnénk meg, vagyis a helyfoglalását nem szabadítanánk fel. Ez minden alkalommal csökkentené a 

memória méretét a „hanging” erőforrások miatt, ami előbb utóbb „meglátszana” programunk működésén. (Ki 

lehet próbálni és a procexprolerrel ellenőrizni.) 

4.18. A GP_08_EditorFormatter.inc fájl 

Editorunk kezelése sok munkát fog adni nekünk. A formatterrel egy olyan tulajdonságot adunk az editorunknak, 

hogy a kis programnyelvünk elemei szerinti egyéni színezéssel és tabulálással formázza újra az editor tartalmát. 

Az editorban az operációs kódokat mindig kékkel, az operandusokat feketével, a sorlezáró karaktert mindig 

pirossal jelezzük, míg a megjegyzéseket zölddel. 

17-42. ábra - 

 

Ennek a megoldására több apró eljárást kell fejlesztenünk, mert az editor buffertartamának színezése, tabulálása, 

stb. az rtf (rich text fájl) követés miatt elég „nehézkes”. 
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Az első két eljárásunk, amit használni fogunk az a GP_08_EditorClear, mely az editor tartalmát törli és a 

GP_08_EditorFormatter, mely az editorba másolja a buffer előtti állandó megjegyzés-tartalmat, majd 

formázza. Ennek a két eljárásnak a helye szintén a WndProc-ban van, ahol először a WM_CREATE 

feldolgozásában hívjuk őket. 
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A kötelező GP_00_GlobalisPrototípusok és az ASM_027_GraphicsComplex.asm főprogramban történő 

adminisztráció után a futási képen az editor már a fejléccel kitöltött állapotban látszik. 

17-43. ábra - 
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4.19. A GP_09_VizualitasFrissites.inc fájl 

A játék működésének egyik legfontosabb feladata, hogy a játéktér aktuális állapotát vizualizálja, vagyis a 

felhasználó lássa, hogyan áll a játék. Ebben az include fájlban lévő eljárások ezért az átlagnál többször futnak le. 

Mivel önnállóan kell grafikai feladatokat, jellemzően rajzolást végrehajtania, célszerű azokat a részfeladatokat, 

melyek egy rajzolást megelőznek, illetve bezárnak, külön metódusokba rendezni. 
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A GP_09_VizualitasFrissites eljárásunkat később tudjuk csak használni, amikor a játék állapota megváltozik 

valamilyen felhasználói beavatkozás hatására. Most inkább írjuk meg a WndProc-ban azt a részt, amikor az 

egér-kattintásra töröljük a játéktér állapotát, vagy amikor fókuszba emeljük a játékteret, illetve azt az elágazást, 

amikor töröljük az utolsó lépést. (ez utóbbit nem készítjük el, csak megmutatjuk, hogy hogyan kell hozzálátni, 

mert az adminisztrációja és forrásban történő követése egyenlőre túl bonyolult lenne. Az a tervünk tehát, hogy 

ha a játéktér balfelső színes négyzetére kattintanak, akkor a játéktér törlését valósítjuk meg a 

GP_09_VizualitasFrissites eljárással. Azt az eseményt kezeljük le, amit a WM_LBUTTONDOWN jelent, és 

a kattintás koordinátái alapján döntjük el, hogy mit kell csinálnunk. Ha már itt vagyunk ,akkor egy logolással és 

egy várakozással egészítjük ki a WM_DESTROY eseményt. 
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4.20. A GP_10_Fel_Jobbra_Le_Balra_Btn_Kezeles.inc fájl 

Előtervezésünk szerint a vezérlési felületen lévő rajzolt iránynyilakra helyezett nyomógombokkal lehet majd 

vezérelni a haladást az akadályok között. Mivel ezeknek a nyomógomboknak a kezelése nagyon hasonló 

kódokat igényel, célszerű őket egy include fájlban kezelni. Ezek az operációk végre a játék állapotának 

megváltozásával járnak, majd ezért szükégünk lesz az éppen az imént befejett GP_09_VizualitasFrissites 

eljárásunkra. 
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Ebben az include fájlban helyett kapott az irányvizsgálat is, ami azt hivatott eldönteni, hogy az adott célcella 

tartalma megengedi-e, hogy „rálépjünk”, vagyis nem foglalt, vagy akadályt tartalmazó-e. Egyedül a sárgával 

jelzett sort nem tudjuk még hívni, amit később készítünk el, és ami az automatikus programsor-generálást 

valósítja meg. Ezt most csak „remeljük” ki. 

A funkcionalitás bekapcsolása, vagyis az a képesség, hogy a nyomógombok hatására haladás beírás történik, és 

az látjuk is, nagyon egyszerű, mert csak a WndProc-ban kell kiegészítenünk a korábban már leprogramozott 

esetszétválasztást. 
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Fordítás és futtatás után az irány-billentyűkkel tetszőleges úton bejárhatjuk a játék területét: 

17-44. ábra - 

 

4.21. A GP_11_Fel_Jobbra_Le_Balra_Key_Kezeles.inc fájl 

Azt terveztük, hogy a játéktér fókuszában a billentyűzet iránymozgató billentyűivel is lehessen irányítani a 

haladást. Vagyis kell az előzöhöz nagyon hasonló eljárás, mely ezt megvalósítja. Alkalmazása/hívása pedig 

szintén a WndProc-ban kap helyet a WM_KEYDOWN üzenet kezelésekor. Persze a kötelező include és proto 

adminisztrációt nem felejtjük az új eljárások beillesztésénél. 
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Természetesen itt is megjegyzés mögé zárjuk a tervezett, későbbiekben megvalósítandó 

GP_12_ProgramSorGenetator eljárás hívást (sárgával kiemelve). 

A WndProc aktuális módosítása pedig az alábbi: 
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Mindezek után most már a nyomógombokkal és a tasztatúra iránybillentyűivel is lehetséges a haladás, sőt 

kipróbálhatjuk, hogy az akadályokat is helyesen ismeri fel, vagyis nem enged akadály-mezőre lépni. 

17-45. ábra - 
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4.22. A GP_12_ProgramSorGenerator.inc fájl 

Azt terveztük, hogy minden a nyomógombokkal vagy az iránybillentyűkkel történő operáció esetében az 

editorunkban generálunk egy automatikus „forrássort”, egy kis „bemenő” nyelven, aminek a feldogozásával 

majd visszafelé is végre lehet hajtatni a labirintus bejárását. Erre az eljárásra már a mozgatásokkor szükség volt, 

emlékszünk rá, hogy a hívásokat előre beírtuk, és megjegyzés mögé rejtettük. Itt az idő, hogy megírjuk az 

automatikus programsor-generátorunkat. 
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Ne felejtsük el a két haladást eredményező eljárásban, 

a GP_10_Fel_Jobbra_Le_Balra_Btn_Kezeles-ben, 

és a GP_11_Fel_Jobbra_Le_Balra_Key_Kezeles-ben a korábban megjegyzés mögé rejtett hívást aktivizálni. 

Ha megtesszük, az új futáson már látszik az automatikus programsor generálás eredménye. 

17-46. ábra - 

 

Ha alaposan teszteljük a programot, akkor már biztosan rájöttünk arra a hibára, hogy ha egy játékot befejezünk, 

és a utána kérünk egy játéktér törlést, akkor a játéktér ugyan „tiszta lesz”, de a haladás nem indul a StartPont-tól. 

Ennek oka az, hogy nem hajtottuk végre a teljes inicializálást, vagyis állítottuk be a JatekVege flag-ünket 

FALSE értékre, amint ezt a GP_10_HaladásBeiras eljárásunkban az alábbi kódrészletben látható. Erre a hibára 
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úgy találhatunk rá, hogy a GP_10_Fel_Jobbra_Le_Balra_Btn_Kezeles függvényünk elejére teszünk egy 

töréspontot, majd az adott irány nyomógomb kezelésben átmegyünk a GP_10_IranyVizsgalat eljáráson 

keresztül a GP_10_HaladasBeiras metódusba, és itt találjuk meg az alábbi kódrészletben a rendellenes 

működés okát. A beírás azért nem valósul meg, mert a JatekVege flag TRUE állapotban maradt a játék 

befejezése után, a törlési GP_09_VizualitasFrissites lefutása ellenére. 

 

Ezért a WndProc-ban a törlés után helyezzük el a JatekVege újbóli FALSE-raállítását. 
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Persze mindekinek igaza van, aki azt kérdezi, hogy miért nem intéztük ezt el már korábban, a 

GP_09_VizualitasFrissites eljárásunkban. Sőt bizonyos okból célszerűbb is ezt ott megtenni, de ne szépítsük, 

lehet, hogy egyszerűen nem jutott eszünkbe (és ez bárkivel előfordulhat), de itt most demonstrációs célokat 

szolgált, mert ennek a hibának a megkeresése és utólagos javítása jó példája az oly gyakori „kódfoltozásnak”. 

4.23. A GP_13_atoi.inc fájl 

Nagyon nagy segítség, különosen az assembly fejlesztés során, hogy már létező könyvtárakat használhatunk, és 

ezzel megkíméljük magunkat, és főként az időnket a felesleges fejlesztésektől. És mégis lehetnek esetek, amikor 

nem választjuk ezt az „ingyen segítséget”, hanem fáradságos munkával újragyártjuk a standard könyvtári 

rutinokat. Az ok általában az, hogy ezek a rutinok túlságosan általánosak, vagy inkább nem illeszkednek eléggé 

valamilyen szempontból az általunk alkalmazott fejlesztési „belső” szokásokhoz. Az assembly fejlesztések 

esetében ez általában a paraméterek eltérő kezelése. 

A mi példánkban szükségünk lenne ugyan egy olyan rutinra később, ami egy ASCII literálból numerikus számot 

állít elő, de jó lenne, ha alkalmazná az ebben a projektben alkamazott buffercímzési szokásunkat, nevezetesen 

azt, hogy az ebx[esi] ben kapjuk a címet, az eredményt az eax-ben állítjuk elő, és a feldolgozás után az ebx[esi] 

a feldolgozott sztring végére mutat. Majdnem biztos, hogy ilyen könyvtári rutint nem találunk, ezért két 

lehetőségünk van. Vagy a létező c runtime atoi függvényt „becsomagoljuk” egy saját eljárásba, amelyben mi 

gondoskodunk arról, hogy a wrapper biztosítsa az előbbi feltételeket, vagy veszünk egy nagy levegőt és újra 

írjuk az egészet. Mi most ez utóbbit választjuk, lévén ez egy oktatási anyag, és a cél az assembly minél 

hatékonyabb elsajátítása. 
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A program tesztelésére készítünk egy GP_13_AtoiTeszt nevű eljárást is, melynek tesztelésére a WndProc-

találhatunk helyet, például a StartPontra való kattintás esetén. 
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A tesztelés úgy zajlik, hogy a hívásnál a WndProc-ban elhelyezünk egy breakpoint-ot, és onnan 

nyomonkövetjük először a standard c runtime, majd a saját hívásunk eredményét. 

4.24. A GP_14_SorSzintaktika.inc fájl 

A sorok végrehajthatóságát egyenként vizsgálni fogja ez az eljárás, figyelemmel arra, hogy a nyelv szintaktikai 

szabályainak megfelel-e. Itt definiáljuk azt a struktúrát, melynek feltöltésével a későbbi programsor-értelmező 

lehetővé teszi az iránytokenek alapján a programozott kirajzolást. 
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Az eljárást úgy terveztük meg, hogy a hívás pillanatában már átléptük az összes semleges karaktert, és az első 

ellenőrzött operációs kódon áll az [ebx][esi]. Ebben a rutinban használjuk „üzemszerűen” a saját atoi 

függvényünket. 

4.25. A GP_15_SorKiemelo.inc fájl 

További előkészítő eljárásokat hozunk létre annak érdekében, hogy a forrásnyelven írt sorokat is végre tudjuk 

hajtatni a programmal, vagyis legyen a labirintus bejárása programozható. Ennek fontos része a sorkiemelés, 

ami a bufferből egy feldolgozóba emeli az aktuális sort. 
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4.26. A GP_16_ProgramListaErtelmezo.inc fájl 

Ebben az eljárásban fogjuk össze és használjuk a korábban elkészített eljárásainkat, és mivel azokat elegendően 

részletesen kidolgoztuk, itt már nem sokat kell kódolni. 
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Tulajdonképpen kitölti az ObjectCodeList-et és lehetővé teszi, hogy a projekt utolsó eljárása ez alapján 

újrarajzolja a haladást, a programlista alapján. 

4.27. A GP_17_ObjectCodeFuttato.inc fájl 

A programozott bejárásnak ez a rutin a lelke. Az értelmező által „tokenizált” mozgásokat rajzolja a játéktérre. 
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A játék programozott végrehajtására az utóbbi néhány funkciót be kell kapcsolni. Persze ezt is a Wndproc-ban 

tesszük meg, az alábbiak szerint, és ha már idáig eljutottunk, akkor a korábban megírt formázót is aktivizáljuk. 
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Mint látható, az option buttonok állásától függ, hogy a programozott végrehajtást kérni lehet-e. Ezen, és az 

editor esetleges automatikus „írhatóságán” érdemes elgondolkozni,de most beérjük ilyen kialakítással. 

17-47. ábra - 

 

A fordítás után láthatjuk, hogy a programozott végrehajtás is működik. 

5. A projekt dokumentációja 

Összefoglalóan a projekt a jelenlegi fejlesztési állásnak megfelelően az alábbi fájlokat tartalmazza. 

17-48. ábra - 
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Ezeknek a fájloknak a dokumentációját tulajdonképpen megadtuk az előzőekben, és talán a „beszélő” fájl nevek 

a funkcionalitásra is elég pontosan utaltak. Ez mégsem tekinthető dokumentációnak, mert hiányoznak az 

egységes szerkezetű kódolási leírások, melyekkel egy új fejlesztő is rövid időn belül „képbe kerülhet”. 

6. Az alkalmazás futtatásának tapasztalatai 

17-49. ábra - 
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A fenti képen a kész program működése és a generált forrás lista, valamint a konzolos ablakban az egyes 

események és eljárások logolása. Kipróbáltuk egy „tesztalanyon”, aki éppen öt és fél éves és Bencének hívják. 

Bence ismerte már az egyszerű játékprogramok vezérlését a tasztatúra iránybillentyűivel, az egér használatát, 

valamint tudott, mint kezdetben gondoltuk, tízig számolni. 

A bevezetést úgy kezdtük, hogy először csak könnyű játékként az iránymozgató billentyűk használatával az üres 

játéktéren mozogtunk. Ezt követően a nyomógomokra való kattintással még mindig az üres játéktéren 

gyakoroltunk. Amikor szemmel láthatóan már jól ismerte (sőt kezdte megunni) az üres játéktéren a célbajutást, 

akkor bemutattuk neki az akadályokkal nehezített üzemmódot. Itt megint az iránybillentyűkkel és a 

nyomógombokkal kezdtünk, és megvártuk, amíg ebben is gyakorlatot szerez. Ez volt az a fázis, amikor 

felhívtuk a figyelmét arra, hogy egy-egy meghatározott betűbillentyűvel is ugyanazt a hatást érheti el, amit az 

iránybillentyűkkel. Ezek a billentyűk a „F,J,L,B”. 

Ettől kezdve arra kértük, hogy már csak ezeket használja, és mindig hangosan mondja meg, milyen irányban, 

milyen betűbillentyűvel szeretne menni. Később még azt is kértük, hogy mondja meg, (számolja meg) hány 

lépést szeretne az adott irányban megtenni. 

Mikor azt láttuk, hogy a biztosan és minden tévedéstől mentesen minden irányban a megfelelő betűbillentyű 

használatával a megfelelő lépésszámmal használja a programot, akkor megmutattuk neki az editort. Itt először 

az új sor készítést, majd ugyanazoknak a betűbillentyűknek az editorban történő használatát tanulta meg, 

melyeket ún. „operációs kódként” irány-kijelölésre használhat. Megbeszéltük, hogy minden elmozdulás 

programozása soronként három elemből áll: a betűbillentyű, a lépésszám, és a sorlezáró „;” jel. Arra kértük, 

hogy minden új elmozdulást új sorba írjon és azonnal futtassa is le, hogy lássa az eredményt. 

Amikor ebben is gyakorlatot szerzett, akkor arra kértük, hogy csak három megírt soronként futtassa a 

programot. Bence kitűnően állta a sarat, rövid időn belül kedvenc játékává vált a labirintus. Az alábbi megoldás 

az első teljesen magától készített programja 12 lépéssel programozva. Amikor elkezdte a megoldást, és 

megkérdeztük, hogy miért nem megy a labirintus középpontja felé, azt válaszolta, hogy azért, mert ha eléri a 

jobboldali legszélső pontot, akkor már csak lefelé kell mennie. (Vagyis megpróbálta a lehetőség szerint a 

legkevesebb lépésből megoldani a feladatot, pedig ezt nem is kértük tőle). Érdekessége a kísérletnek, hogy 

Bence egy kis magyarázat után képest volt az utolsó lefelé irányuló 23 lépés beírására, és azóta húsz fölötti 

értékre is hiba nélkül elszámol. 

17-50. ábra - 
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17-51. ábra - 

 

17-52. ábra - 
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7. Ismert hibák és a továbbfejlesztés lehetséges 
irányai 

Törődjünk bele a szoftveripar egyik örökérvényű és megváltoztathatatlan alaptörvényébe, hogy bármilyen 

gondosan is jártunk el a szoftver elkészítésénél, nagyon valószínű, hogy maradtak benne hibák és egészen 

biztos, hogy valamilyen, ma még nem látható igény szerint továbbfejleszthető. Az alkalmazások életciklusának 

a bevezetés és a megrendelő általi használatba vétel csak az egyik, néha-néha már igen távoli állomása. Az 

azonban nagyon fontos, hogy már ez az első átadott változat se igényeljen felesleges áldozatokat a 

felhasználóktól, vagyis annyira teljesnek és felhasználóbarátnak kell lennie, hogy használatát megkedveljék és 

gyorsan elterjedjen. Ha egy telepített szoftverünk jól működik, és megmarad a bizalom, akkor a 

továbbfejlesztést a felhasználó fogja kérni, ha azonban (bármilyen magas szintű is szakmailag a tervezési 

koncepció) a program első használata bizalomvesztéssel jár, akkor a projekt, így vagy úgy, elveszti lendületét és 

persze a megrendelési támogatást is. Ezért az első változatot mindig különösen gondosan és lehetőleg a 

megrendelés szempontrendszeréből vizsgálva kell az átadás előtt tesztelni (kényelem, hatékonyság, átlátható 

kezelés stb.). Ilyen szempontból a programunk még távolról sem tökéletes, és van még csiszolni való rajta 

bőven. Viszont mi most nem egy teljes kereskedelmi készültségű „árut” szerettünk volna készíteni, hanem egy 

tesztpéldányt, melynek továbbfejlesztése és esetleges hibajavítása a későbbiekben könnyen kezelhető. 

Szeretnénk még megjegyezni, hogy a program elsősorban didaktikai célokból, talán első látásra olyan 

nyilvánvalóan feleslegesnek vagy esetleg nem kellően átgondoltnak tűnő regiszter és változó használatot 

alkalmaz, melyet az egyes fejlesztési vagy tesztelési fázisokban a szemléltetés érdekében tartottunk 

szükségesnek. Például gyakran alkalmazzuk, hogy a paraméterként kapott, az eljárásban megváltozó adat eredeti 

példányának másolatát egy lokális változóba mentjük, amit persze később nem használunk semmire, hogy a 

kiinduló állapot/érték a watch ablakban az eljárás lépésenkénti nyomonkövetésekor folyamatosan látszódjék. 

Vagy gyakran alkalmazzuk azt a megoldást, hogy az egyik paramétert átadjuk az eljárásnak (pld egy fix buffer 

címét) egy másikat pedig „beégetünk” és közvetlen címzéssel hivatkozunk rá, hogy mindkét lehetőségre és az 

esetleges „overhead” következményekre utalhassunk. 
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18. fejezet - A korszerű programozás 
bevezetése 

1. Bevezetés 

Nagy utat jártunk be az assembly nyelv megismerésében, és most visszatekintve a közel negyven projektre 

láthatjuk, hogy igen meg kellett dolgoznunk minden kis eredményért. 

1-1. ábra - 
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Ennek a fejlesztési technológiának előnye éppen a legnagyobb hátránya is, tudniillik, hogy mindent magunknak 

kellett csinálni, és ebben eléggé elfáradtunk, mire az utolsó záró alkalmazásunkat, az általunk 6-9 éveseknek 

kitalált programozható labirintus programot elkészítettük. (ASM_027_GraphicsComplex) 

1-2. ábra - 

 

Itt az idő, hogy megismerkedjünk egy sokkal hatékonyabb technológiával, hiszen az eddigi assembly fejlesztés 

végén ezt igazán „megérdemeljük”, és nem mellékesen, a világ a korai assembly fejlesztések után (a szakma 

legújabbkori történelmét 1971-től a mikroprocesszor felfedezésétől datálva) több mint 40 évvel igen csak 

előbbre jár. 

2. A fejlődés iránya 

A korábban alkalmazott technológiák sokszor állították a fejlesztőket olyan dilemmák és feladatok elé, melyek 

sorra megoldhatatlanok maradtak, és ezért folyamatos törekvések irányultak arra már 1992-től kezdve, hogy 

olyan futtatókörnyezetet biztosítsanak, melyek objektumorientált, később komponensorientált fejlesztést 

tesznek lehetővé. 

Ezeknek a fogalmaknak a részletes megismerésére később még többször visszatérünk, most elég, ha arra 

gondolunk, hogy milyen bosszantó hátrány volt például a Bence Tracer assemblyben írt játékunk fejlesztése 

során az a tulajdonság, hogy a GameArea struktúránkban tárolt egyes cella jellemzőkhöz nem tartoztak 

„szorosan csatolt” olyan függvények, melyek a cella adatainak módosítását egyszerűen biztosították volna. 

Ehelyett minden alkalommal, amikor egy-egy cellába például új rajzi elem tokenjét el kellett helyezni, ki kellett 

számíttatnunk, hogy a cella indexe alapján hova esik ennek a tagnak a címe, majd ezt követően írhattuk felül a 

tartalmat. 

Ráadásul semmi nem védte ezt a felülírást egy esetleges hibás token beírásától. (Például simán kerülhetett volna 

minden haladási cellába egy StartPont token, ami teljesen összezavarta volna a program működését.) A 

folyamatos technológiai evolúció, ami ebből az állapotból elindulva mára korszerű programozásnak minősül, 

hihetetlen távolságra van attól, amit a monolitikus programok korábban képviseltek. 

Ebben a tananyagban egy mára rendkívül kiforrott, több szisztematikus továbbfejlesztést megért keretrendszert 

alkalmazunk, melyben a korszerű programozás egy teljes infrastuktúrája rendelkezésünkre áll. A fejlesztéseket 

egy új nyelvben, a c#-ban fogjuk megírni és folyamatosan ismerjük meg azokat a nyelvi és technológiai 

elemeket, amelyek a korszerű programozást jellemzik. 
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Hála korábbi tanulmányainknak, a fogalmak egy része nem lesz újdonság, hiszen itt is elsősorban sorrendi 

feladatokat kódolunk, vagyis fontos, hogy mi után mi következik, de lesz néhány igen hatákony új fogalom is, 

melynek megértése és megszokás-szerű alkalmazása után sokkal hatékonyabb fejlesztésre leszünk képesek. 

A korszerű programozási technológiák alkalmazásának egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb indoka éppen 

a hatékonyság növelése, amihez társul a magas megbízhatóság. Az előző assembly fejlesztés utolsó komplex 

„terméke” egy labirintus program volt, és ennek a tananyag-résznek a végén lesz módunk összehasonlítani a 

hatékonyságot az assembly és a felügyelt kódú programozás között. 

3. A .NET keretrendszer első áttekintése 

A modernkori programozásban a legnagyobb újítás a C/C++ nyelvekkel szemben a Java nyelv megalkotása volt. 

Sikerességének és elterjedésének kulcsa az, hogy könnyen elsajátítható, objektumorientált, és ezek révén 

rengeteg olyan dolgot elfed a fejlesztő elől, amelyekkel egyébként natív kódra forduló nyelveknél 

foglalkoznunk kellett volna. A C/C++ nyelvek hardver-közeliségük miatt rendkívül gyorsak, ennek a 

gyorsaságnak viszont a sokkal több hibalehetőség, és a nehezebb elsajátíthatóság az ára. 

A Java sikertörténete inspirálta a Microsoftot abban, hogy létrehozzon egy új, magasszintű, platformfüggetlen 

programozási nyelvet. 

A nyelv neve végül C# (C Sharp) lett, melyet alapvetően a produktivitása, illetve a karbantarthatósága miatt 

preferálnak ipari környezetben. A C# kitűnően alkalmas robosztus rendszerek, webáruházak, portálok 

megépítéséhez. 

A C# ötvözi a Java egyszerűségét, objektumorientált felépítését a C++ erejével és kifejezőkészségével. 

Ugyanakkor a C# élt azzal a lehetőséggel, hogy a Java-ban meglévő hiányosságokat, problémákat is megoldotta. 

A nyelv fejlesztése 1999-ben kezdődott Andreas Heljsberg (Delphi) vezetésével. Érdekesség, hogy a projekt 

fejlesztői neve COOL (C-like Object Oriented Language), azaz C-szerű objektumorientált nyelv volt eredetileg. 

Napjainkra .NET keretrendszer illetve a C# nyelv szinte minden alkalmazástípust lefed, az egyszerű asztali 

alkalmazásoktól, egészen az XBOX játékokig. 
 

Asztali WINFORMS,WPF 

WEB ASP.NET, 

Silverlight 

Mobil Silverlight 

A C#-al kapcsolatos kritikák nagyrésze a portabilitást illeti, hiszen annak ellenére, hogy a nyelv papíron 

platformfüggetlen, Windows-on sokkal több lehetőség adott, mint Unix/Linux/Macintosh környezetben. A 

Linux-os .NET projekt Mono néven fut 2001 óta, és az osztálykönyvtárak nagyrészét lefedi, de a C# még 

mindig nem tekinthető elterjedtnek Linux környezetben. 

A leggyakrabban említett fogalom a C#-al kapcsolatban, hogy a nyelv a .NET (ejtsd: dotnet) keretrendszer 

része. 

A .NET keretrendszer egy olyan specifikációnak tekinthető első megközelítésben, melynek „betartásával” 

egységes szoftverfejlesztésre nyílik mód különféle eszközökön, sőt ezeken különböző méretű és bonyolultságú 

alkalmazások készíthetők rendkívül hatékonyan, lehetőség szerint minimálisra csökkentve a kódolási fázisban 

bevitt hibák számát. Ebben az új környezetben már kevés gyakorlat múlva rémálomnak fog tűnni az assembly 

fejlesztés elgépelt karaktereiből vagy egy hibás include fájl-tartalomból fakadó hiba azonosítása és megtalálása. 

Az 1990-es évek végén, még Bill Gates idejében és személyes felügyeletével Next Generation Windows 

Services néven induló, később .NET keretrendszernek nevezett rendszer azonban egy egyszerű szabványnál 

sokkal több. Ugyanis olyan termékeket is jelent, melyek alkalmazásával a specifikáció szabályai nagyon 

könnyen „betarthatók”. 

Legalább két különálló terméket szokás megnevezni, magát a keretrendszer kódbázisát, ami Framework x.yy 

néven ingyenesen letölthető, és a már több verziófrissítést megélt, valamint a fejlesztés igazi színterét adó 

Visual Studio-t, amit már van szerencsénk ismerni, hiszen assembly fejlesztéseink nagy részét itt készítettük el. 
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4. A keretrendszer felépítése 

Miért van szükségünk keretrendszerre? 

Az a kód, amelyet C#-ban írunk, nem fordítható le egyből processzor-utasításokra, hanem egy ún. köztes 

nyelvre fordul (továbbiakban MSIL: Microsoft Intermediate Language). Az MSIL kód nagyon hasonló az 

assemblyhez, azonban ez a kód még nem az alaplapunkba beágyazott processzor számára készül. A .NET 

keretrendszer felelőssége, hogy ezt a kódot a processzor számára értelmezhető gépi kódra fordítsa. Ez a 

megoldás egy absztrakció, amely teljes mértékben elfedi az alkalmazás alatt lévő hardver/szoftver architektúrát. 

Ebből két dolog következik: 

• Ha futtatni akarunk egy C# programot, szükségünk van a .NET keretrendszerre az adott gépen. 

• A C#-ban írt programunk bármilyen operációs rendszeren futtatható amennyiben a .NET keretrendszer 

rendelkezésre áll. 

 

A .NET keretrendszer azon részét, amely elvégzi a konverziót köztes kód és a gépikód között, közös futtató 

környezetnek (továbbiakban CLR: Common Language Runtime) nevezzük. Ennek a megoldásnak az igazi ereje 

abban rejlik, hogy a .NET rendszerben támogatott összes nyelv először MSIL-re fordul. Így a CLR számára 

teljesen mindegy, hogy a kód, amelyet lefordít, eredetileg Visual Basic .NET, J#, vagy esetleg C# nyelven volt 

megírva. Az IL tehát elfedi a .NET által támogatott nyelvek közötti különbségeket is. 

Az IL kód akkor fordul natív kódra, amikor az adott kódrészletet futtatni akarjuk. Ezt nevezzük JIT (Just In 

Time) fordításnak. 

A C# fordító kimenete az úgynevezett szerelvény (Assembly), amely több fájlt is tartalmazhat. A leíró 

(Metadata) rész információval szolgál a futtatókörnyezetnek. A szerelvény tartalmazhat továbbá futtatható 

fájlokat (exe), illetve osztálykönyvtárakat is (dll). 
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A .NET keretrendszer, mint futtató környezet, a biztonságos programfuttatás, és a komponens alapú 

programfejlesztés támogatására jött létre. Említettük, hogy ennek egyik leglényegesebb eleme az a korábban 

„bemenő nyelv”–ként jelzett szabvány, melyet a virtuális gép „megért”. 

Szakszerűbbnen fogalmazva, létezik egy CLI (Common Langauge Insfrastructure) nevű nyelvi infrastuktúra, 

amely az eredetileg különböző nyelveken megírt programok számára lehetővé teszi, hogy azok egymással 

együtműködjenek egy közös „nyelven” keresztül. (Ezt a közös nyelvet minden programnyelv saját fordítója 

állítja elő a forráskódból). A fogalom nem teljesen ismeretlen a számunkra, mert emlékszünk rá, hogy ahhoz, 

hogy a „C” nyelű Rand függvényt az assembly programunkban használhassuk (hogy ez a program hívható 

legyen), kellett használnunk egy msvcrt.dll modult. Vagyis korábban minden programnyelvi változat igényelt 

egy futtató modult, melyek persze nem ismerték egymás infrastukturáját. 

A .NET CLI-je ezt a „kakofóniát” próbálta meg „öszhangzattá” szelidíteni és ennyi évvel a bevezetés után már 

nyugodtan mondhatjuk, ez fényesen sikerült. 

Ma a .NET keretrendszerben több tucat nyelv „harmóniájára” képes, és ezt két alapvető komponenssel, az 

osztálykönyvtárakkal és a virtuális géppel valósítja meg. 

A CLI (Common Language Infrastructure) alapvetően négy részből áll: 

• a CTS (Common Type System) 

A különböző nyelveken együttműködésre kényszerülő programok programozási hibáinak egyik 

legneurotikusabb fajtája, ha az egyik nyelvi implementáció adattípusa nem azonos egy másikéval. E szabvány 

alkalmazásával a különböző típusdefiníciók, illetve a különböző típusok által felvehető értékek egységesen 

valósulnak meg, vagyis egy integer minden jellemzője (mérete Max,Min stb) teljesen azonos a C# és 

mondjuk a J# nyelvben. 

• a CLS (Common Language Specification) 

Alapvető szabályok halmaza, melyeket minden nyelvnek teljesíteni kell 

• Metaadatok 

A metaadatok nyelvfüggetlen infromációkat tartalmaznak a program struktúrájáról. 

• VES (Virtual Execution System) 

A VES egy szabványosított virtuális gép, mely képes betölteni és futtatni a köztes nyelvű (IL) modulokat (exe 

és dll). A CLR (Common Language Runtime) tulajdonképpen a VES Microsoft implementációja, mely 

biztonsági, valamint szemétgyűjtő szolgáltatásokat is ellát. 

Magasszintű programozási nyelveknél, elvárás, hogy legyen olyan beépített osztálykönyvtár, amely tartalmazza 

az alapvető műveleteket és adatstruktúrákat, pl. kimenetre írás, fájlkezelés, tárolók. A .NET környezetben ezt a 

feladatot látja el a BCL (Base Class Library). 

A Framework első változata még elég szűkszavúan arra tett igéretet, hogy alkalmazásával lehetőség nyílik .NET 

alkalmazások futtatására, a CLR (Common Langauge Runtime) virtuális gép segítségével, ami az assemblyhez 

szokott programozásunkhoz képest tulajdonképpen olyan, mintha egy speciáis processzort használnánk, aminek 

saját „bemenő nyelve” van. 

„The Microsoft® .NET Framework includes everything you need to run .NET Framework applications, 

including the Common Language Runtime, the .NET Framework class library, and ASP.NET.” 

forrás: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=96 

A virtuáis gép e bemenő nyelvét (az operációs kódok gyüjteményét) a CLS (Common Langauge System) által 

meghatározottak alapján kezeli, és ebben sincs semmi új számunkra, mert mi már assembly fejlesztési 

tapasztatainkból tudjuk, hogy a processzor csak a saját operációs kódjait képes végrehajtani. 

A jelenleg aktuális 4.5 változat hivatalos leírása az alábbi (forrás: http://www.microsoft.com/hu-

hu/download/details.aspx?id=30653 ) 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=96
http://www.microsoft.com/hu-hu/download/details.aspx?id=30653
http://www.microsoft.com/hu-hu/download/details.aspx?id=30653
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„A .NET-keretrendszer 4.5 a .NET-keretrendszer 4 nagy mértékben kompatibilis helyettesítő frissítése. A .NET-

keretrendszer 4.5 és a C#, Visual Basic vagy F# programozási nyelvek együttes használatával Windows 

alkalmazásokat készíthet. A .NET-keretrendszer 4.5 jelentős nyelvi és keretrendszer-fejlesztéseket tartalmaz a 

C#, Visual Basic és F# nyelvekhez (így sokkal egyszerűbben írhat aszinkron kódokat), valamint lehetővé teszi a 

szinkron kódokban a vezérlésfolyam keverését, a webes alkalmazások méretezhetőségét és jól kezelhető 

felhasználói felületet biztosít. A .NET-keretrendszer 4.5 fontos fejlesztéseket nyújt olyan más funkcionális 

területekhez is, mint pl. az ASP.NET, a Managed Extensibility Framework, a Windows Communication 

Foundation, a Windows Workflow Foundation és a Windows Identity Foundation. A .NET-keretrendszer 4.5 

jobb teljesítményt, valamint nagyobb fokú megbízhatóságot és biztonságot nyújt. „ 

5. Komponones alapú programfejlesztés 

A .NET a komponens alapú programfejlesztést támogatja, ami igen sok részből tevődik össze, ezek közül csak 

néhányat az alábbiakban sorolunk fel 

• Típusbiztonság 

Minden, a keretrendszerben implementált nyelvnek pontosan meg kell valósítani a CTS (Common Type 

System) specifikációt. 

• Verziókövetés 

Korábban az egyes dll-eket csak a nevük azonosította, így gyakran előfordult, hogy névazonosságok esetén az 

ugyanazon nevű dll már egy egészen más alkalmazás függvényeit tartalmazta, vagy ugyanannak az 

alkalmazásnak egy régebbi vagy újabb változatát, amire az aktuális hívó még nem, vagy már nem volt 

felkészülve. Ezt hívták „DLL hell”-nek. A .NET keretrendszer pontos kimunkált verzió követése lehővé teszi, 

hogy az alkalmazás az ún. GAC-ban pontosan a számára megfelelő dll-t használja még akkor is, ha 

ugyanolyan néven létezik több különböző példány. 

• Biztonságos memóriakezelés 

Láttuk korábbi assembly tanulmányainkból, hogy a verem egyensúly, vagy a lefoglalt memória területek 

felszabadítása mindig az adott program, illetve programozó „figyelmességén” múlott. Mivel ennek 

elmulasztása, mint azt az assembly tananyagban láttuk, a rendelkezésre álló memória szivárgó fogyását 

jelentette egy esetleg rosszul megírt program esetében, ez egy idő múlva a program teljes 

üzemképtelenségével járt. A .NET rendszerben szakítottak ezzel a gyakorlattal, és a felügyelet kiterjed a 

memória-gazdálkodásra is. A .NET-ben a CLR bocsájtja rendelkezésre a memóriát, persze komoly 

adminisztráció után, így módja van azt is megállapítani, hogy mikor szabadítható fel. Egy ún. Garbage 

Collection nevű szolgáltással tulajdonképpen automatizálja a biztonságos memória használatot. 

• Többnyelvűség 

Korábban elképzelhetetlen lehetőséget biztosít a fejlesztési erőforrásokkal való hatékony gazdálkodásra, hogy 

mivel minden implementált nyely azonos osztálykönvytárat használ egy projekt fejleszthető egyszerre több 

programozási nyelven, sőt akár később is továbbfejleszthető egy másik programozó által kedvelt újabb 

nyelven anélkül, hogy a projekt érdemi változást szenvedne. 

• Objektumorientálhatóság 

Az assemblyben megszokott „integrált” adathalmazok (struktúrák) a bevezetése idején forradalmi 

fejlesztésével egy összefüggő adatstruktúra minden tagjára nézve egységbezárt, vagyis az objektum a logikai 

absztrakciójának megfelelő minden adata egyforma hivatkozással (éppen az objektumra való hivatkozással) 

érhető el. Ugyanígy az adatokon történő manipuláció során az adott objektum logikai absztrakciójának 

funkcionalitását megvalósító eljárásokra is az adatokhoz hasonlóan hivatkozhatunk. Ezeknek a metódusoknak 

a nevük azonosságával, de a paramétereik különbözőségével több egyidejű változata létezhet, vagyis 

többalakúak lehetnek. Végül az így letrejött, úgy mondjuk osztály, leszármaztatható, vagyis minden létező 

tulajdonságának öröklésével egy új osztály hozható létre, ami persze az ősosztályhoz hasonlóan adatagjaiban 

és eljárásaiban is továbbfejleszthető. Ezekről a fogalmakról igen részletesen beszélünk még most csak szinte 

felsorolás jelleggel ismertetjük, lévén, hogy .NET alapvető fogalmai. 
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A feljesztés során a Framework 1.0-ból indulva zajlik a továbbfejlesztés, az egyes változatok „békés egymás 

mellett élése” mellett. Igyekszünk majd az előrehaladás során, ahogy az assembly fejezeteknél is tettük, mindig 

a lehető legkönnyebben elsajátíthatóan megközeleíteni ezt az egyébként elképesztően összetett technológiát. A 

továbbiakban először tisztázzuk a legalapvetőbb fogalmat körét, amiben azért támaszkodunk korábbi 

tapsztalatainkra, és készítünk olyan konzolos alkalmazást, amelyet kívülről nem lehet majd megkülönbözetetni a 

korábban assembly-ben készítettektől. Itt tisztázzuk majd a 

1-3. ábra - 

 

változók jóval összetetteb és bonyolultabb szerepét, és egy példán keresztül bevezetjük az objetumorientált 

programozás fogalmát egy raktári árukészlet virtuális létrehozásának segítségével. 

1-4. ábra - 
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Ha tisztában leszünk az objektumorientált programfejlesztés fogalmával, akkor részletesen vesszük azokat az 

osztályokat melyek használata alapvető ebben a nyelvben, és ennek során az alábbi projekteket készítjük el. 

1-5. ábra - 
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Fejlesztéseinket elsősorban a már ismert konzolos környezetben valósítjuk meg, hogy képesek legyünk a 

lényegre koncentrálni. ezt követően azonban már birtokában a komponens készítésének, a korábban 

objektumorientáltan elkészített raktár programunkat elkészítjük komponensorientált megközelítésben is 

interface-kel, mint az alábbi ábrán látható. 

1-6. ábra - 
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A konzolos alkalmazások után a már assembly-ből ismert GDI API után megismerjük a GDI+ hivásokat, és 

készítünk alkalmzásokat ennek felhasználásával. 

1-7. ábra - 
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Az alapvető grafikai primitívek megismerése után létrehozunk egy, két, illetve háromdimenziós vektor 

osztályokat melyek tesztelésére és alkalmazhatóságára egy térbeli Rubik kockát „építünk” az alábbi ábra szerint. 

1-8. ábra - 

 

A fenti alkalmazásban a paraméterekkel, két, illetve háromdimenziós vektor osztályainkkal való térbeli mozgást 

szimulálhatunk. Ezeket az alkalmazásokat már winform-os környezetben készítjük és látni fogjuk, hogy a 

keretrendszer használata milyen hihetetlen mértékben leegyszerüsítette a fejlesztést. 

Mint korábban is, folyamatosan törekszünk arra, hogy haladással együtt jelentős gyakorlati és kódolási 

tapasztatokat szerezzünk, ezért minden fogalmat, ahogy azt assembly-nél tettük rögtön kódolási példával 

ismertetünk. Meggyőződésünk ugyanis, hogy jól használható programozói hozzáértés nem szerezhető meg a 

matematikára jellemző definíció-tétel-bizonyítás absztrakciók „tisztaságával”, mert a programozásban az adott 
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fogalomból a kódolási minta, ha nem „szinte egyszerre” merül fel, akkor sokkal nehezebben állítható elő, illetve 

demonstrálható a fogalomból, mint a mintából a fogalom. 

Vagyis egy-egy fogalom bevezetéséhez szükség van a hallgatóban egy praktikus kódolási példára, hogy 

kialakuljon az a szemléletes kép - kódolási minta - amivel a fogalom azonosul. Ezt követően viszont szinte már 

automatizmusként „jön elő” az adott fogalomhoz a minta. 

6. Adattípusok 
 

C# Típus 
.NET Framework 

Típus 
Méret (byte) 

bool System.Boolean 1 

byte System.Byte 1 

sbyteg System.SByte 1 

char System.Char 2 

decimal System.Decimal 16 

double System.Double 8 

float System.Single 4 

int System.Int32 4 

uint System.UInt32 4 

long System.Int64 8 

ulong System.UInt64 8 

object System.Object N/A 

short System.Int16 2 

ushort System.UInt16 2 

string System.String N/A 

7. Változók 

7.1. Deklaráció 

A változó deklaráció az a művelet, melynek során meghatározzuk a változónk típusát, hatókörét, és nevét. 

Ennek a fordító számára is fontos információ-tartalma van, hiszen a típusból kiindulva tudja, hogy mekkora 

memóriát kell allokálni az adott változóhoz. Illetve azt is, hogy a kódban milyen azonosítóval fogunk erre a 

memória területre hivatkozni. 

A deklaráció szintaktikája a következő: 

Típus változónév; 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/c8f5xwh7.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/5bdb6693.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/d86he86x.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x9h8tsay.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/364x0z75.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/678hzkk9.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/b1e65aza.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/5kzh1b5w.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x0sksh43.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ctetwysk.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/t98873t4.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/9kkx3h3c.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ybs77ex4.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cbf1574z.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/362314fe.aspx
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A váltózónévvel kapcsolatban vannak szabályok, amelyeket kötelező, illetve vannak úgy nevezett „best 

practice” tanácsok, amelyeket érdemes betartanunk. 

Kötelező érvényű szabályok: 

• A változónév csak betűvel vagy aláhúzással kezdődhet. 

• A változónév nem tartalmazhat szóközt, vagy speciális karaktert. 

Tanácsok: 

• A változóneveket kezdjük kisbetűvel 

• Tartózkodjunk az ékezetes karakterektől 

• Ha több szóból áll a változónevünk használjuk a „camel casing”-et. Azaz határoljuk el a kezdőszavakat 

nagybetűkkel pl. tradeId; 

• Használjunk beszédes változóneveket, amelyekből könnyen kikövetkeztethető a céljuk. Például a 

bizonylatszámot tároljuk a bizSzam változóban, és ne x-ben. 

7.2. Értékadás 

Az értékadás az művelet, amellyel egy változónak a típusának megfelelő értéket adhatunk. Mivel a típusát már 

meghatároztuk a deklaráció során ezért annak újbóli megadására már nincs szükség. 

Az értékadás szintaktikája: 

változónév = érték; 

A deklaráció előfeltétele az értékadásnak, azonban kényelmi okokból össze is vonható a két művelet. 

int x = 12; 

7.3. Konstansok 

Léteznek olyan esetek, amelyeknél azt szeretnénk, ha a létrehozott adattagunk értéke megváltozhatatlan lenne. 

Ezt nevezzük konstansnak, amelyet C#-ban a const kulcsszóval jelölünk. 

 

A konstansokkal kapcsolatban két fontos szabály létezik, amelyek megsértése esetén fordtási hibát kapunk. 

• A deklarációnak értékadással is kell járnia 

• A konstans értékét nem módosíthatjuk 

7.4. Hatókör 

A hatókör meghatározza, hogy a változó honnan érhető el. A lokálisan létrehozott változó a változót határoló 

kódblokkon belül elérhető. 

C#-ban kétféle típusú változó létezik, érték és referencia típus. A különbség az, hogy az értéktípusú változók a 

stacken jönnek létre, míg a referencia típusok a heapen. Ez meghatározza a viselkedésüket és élettartamukat is. 

7.5. Értéktípus 

Az értéktípusú változók a primitív típusok például az int, double, decimal stb. Ezek a típusok valamint az enum, 

és a struct mind System.ValueType-ból származnak. 
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Amikor létrejön az x változó, felveszi a 12-es értéket. A következő sorban kiíratjuk a változó értékét. 

Amikor hivatkozunk x-re, direkt elérést használunk arra a memória címre, amelyen a 12 található. Az értéktípus 

tehát egy gyors közvetlen adatelérést tesz lehetővé. Abban az esetben, ha nem adunk meg értéket, csak 

deklaráljuk a változót, a fordító egy alapértelmezett értéket fog hozzárendelni, ami a nulla lesz. 

7.6. Referencia típus 

A C#-ban minden osztály az Objectből származik, az Object pedig referencia típusú. Minden példányosított 

osztály referencia típusú lesz. 

 

Ebben az esetben a new kulcsszóval létrehozunk egy Object típusú változót. A referencia típusú változók a 

heapen élnek, a lokális változók azonban a stacken jönnek létre. A stack és a heap közötti kapcsolat ezzel 

áthidalható lesz. Az obj az újonnan létrejött Object címét fogja tárolni. 

7.7. Dobozolás 

A dobozolás egy olyan technika, mellyel referencia és értéktípusok közötti konverziót végezhetünk. 

Megkülönböztetünk ki és bedobozolást. Bedobozolásnak azt nevezzük, amikor egy értéktípusból referencia 

típust csinálunk. 

 

Az int egy értéktípus, amely a System.ValueType-ból származik. Az értéktípus változó a stacken a tárolja a 10-

es értéket. Ahhoz, hogy a fenti értékadást megtehessük, az értéktípusunkat be kell dobozolni egy, a heapen 

létrehozott objektumba. Ezt a konverziót nem kell formálisan jeleznünk, automatikusan megteszi számunkra a 

.NET Runtime. A dobozolás tehát implicit konverzió. 

A kidobozolás a referencia típus konverziója értéktípusra. 

 

A kidobozolás explicit, azaz kötelező jelölnünk, hogy milyen értéktípusra hajtjuk végre a konverziót. A (int) 

megmondja a fordítónak, hogy az obj-ból egy int típusú értéket szeretnénk kiolvasni. Ezzel mi vállaljuk a 

felelősséget a konverzió helyességéről. 

 

A fenti kódrészlet futásidejű hibát fog eredményezni. Az obj változó a „String” nevű szöveget tartalmazza, 

amelyből nem tudunk egyértelműen egész számra konvertálni. Ezért ilyen konverziók esetén nagyon 

körültekintően kell eljárnunk. 

A referencia típusok alapértelmezett értéke az értéktípusokkal szemben egy olyan „érték” amely azt jelöli, hogy 

az adott változó még nem lett inicializálva. Ezt nevezzük null értéknek, amely semmi esetben sem keverendő 

össze a nulla értékkel. 

7.8. Felsorolt típus 

Tegyük fel, hogy összetartozó adatokat szeretnénk kezelni, mint például a hét napjai. Az adott napok 

azonosítására alkalmas lehetne, egy int is, azonban ennek a használata kényelmetlen lenn. Sokkal könnyebb 

lenne az egyes értékekre a nevükkel hivatkozni. Pontosan erre való az enum, azaz a felsorolt típus. 
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A fenti példában az egyes értékek nullától hatig vannak megfeleltetve, mivel ez az enum alapértelmezett 

viselkedése. 

 

A mainap változó, felveszi a péntek értéket. A következő sorban explicit konverziót alkalmazunk, hogy egész 

számként tároljuk a Nap felsorolt típus. A kód kimenete Pentek: 4 lesz. 

8. Operátorok 

Az operátorok olyan nyelvi elemek, melyek segítségével értéket adunk, leírjuk az utasításainkat. Az operátorok 

mindig operandusokkal dolgoznak, léteznek egy kettő és háromoperandusú operátorok is. Kezdjük mindjárt az 

értékadás operátorral, amelyet már érintettünk. Természetesen a matematikában használt műveleti jeleket a C#-

ban is használhatjuk és ezek precedenciája ugyanaz maradt. 

 

Léteznek rövid formák is, amelyekkel tömörebb, világosabb kódot írhatunk. A ++ operátor inkrementálást, azaz 

eggyel való növelést jelent. Megkülönböztetünk pre és post inkremens operátotokat, attól függően, hogy a 

változó elé vagy mögé helyezzük a ++ jelet. A különbség az, hogy a kifejezés kiértékelése előtt vagy után 

növeljük meg a változó értékét. 

 

Az inkrementálás ellentéte a dekrementálás (eggyel való csökkentés), amelyet a –- jellel jelölünk. 

Összehasonlító operátorokkal kiértékelhetünk bizonyos állításokat. Fontos megjegyezni, hogy két érték 

egyenlőség szempontjából történő kiértékelése két egyenlőség jellel történik. A baloldalon lévő bool, azaz 

logikai változó kétféle értéket tud tárolni, igaz vagy hamis. Az alábbi relációk kiértékelése mind ilyen bool 

típusra történik ki. 
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Logikai operátorokkal leírhatunk és/ vagy kapcsolatokat is. 

 

9. Elágazások 

Ahhoz, hogy egy döntést meghozzunk, ki kell értékelnünk azokat tényezőket, amelyek hatással vannak az adott 

helyzetre. Vegyük példának a parkolást, ha az autónk hossza nagyobb, mint a rendelkezésre álló hely, akkor 

nem próbálunk beállni az adott helyre, ha viszont kisebb, akkor megkísérelünk beállni. 

Hogyan fogalmazzunk meg ezt a programozás nyelvén? 

Szükségünk lesz egy változóra, amely az autónk hosszát tartalmazza valamint a rendelkezésre álló hely 

hosszára. Az ideális választás ennek a tárolására a Float típus, hiszen nem biztos, hogy egész szám lesz az adott 

érték. 

 

10. Ciklusok 

10.1. While 

A ciklusok abban segítik a programozót, hogy egy adott műveletet meghatározott számban hajtson végre, vagy 

pedig addig, amíg egy adott feltétel igaz. Ez a feltétel a ciklusfeltétel, a kód, amelyet a ciklusban végrehajtunk 

pedig a ciklusmag. 

A while ciklus a legalapvetőbb ciklus, amely addig fogja végrehajtani a ciklusmagban található kódot ameddig a 

ciklus feltétel igaz. 
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Az i változót 0-val inicializáljuk. A ciklusfeltételünk: i kisebb mint 100. Addig hajtjuk végre a ciklusmagot, 

ameddig ez a feltétel fennáll. Mivel az i értékét minden egyes végrehajtással növeljük eggyel, ez a ciklusmag 

100-szor fog végrehajtódni. 

A ciklusfeltétel kiértékelés előbb történik, mint a mag végrehajtása ezért ezt a ciklust elöl tesztelő ciklusnak 

nevezzük. 

10.2. Do while 

Szükségünk lehet azonban olyat ciklusra, mely hátul tesztelős. Azaz a ciklusfeltétel kiértékelése a ciklusmag 

végrehajtása után következik. Az alábbi kódból látszik, hogy i értéke 101, ami több mint 100. Tehát a 

ciklusfeltétel nem teljesül, a ciklusmag azonban egyszer végre fog hajtódni. 

 

10.3. For 

A for ciklust akkor használjuk, amikor megadott számban akarunk végrehajtani egy adott kódot. 

A ciklus szintaktikája következő: 

for(ciklusváltozó inicializálása(opcionális);ciklusfeltétel(kötelező);ciklusváltozó módosítása(opcionális)) 

 

11. Metódusok 

A programozás egyik alapszabálya, hogy amennyiben lehetséges, próbáljunk olyan megoldásokat kitalálni, 

amelyek általánosak és újrahasználhatóak. A metódusok ennek a technikának az egyik leggyakrabban használt 

elemei, feladatuk, hogy megadott paraméterekkel műveleteket végezzenek, majd a specifikált típusú visszatérési 

értékkel visszatérjenek. Vegyünk rögtön egy példát, az a feladatunk, hogy a nettó árból előállítsuk az ÁFA-val 
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növelt árát. Két bemeneti paraméterre van szükségünk, a nettó árra és az ÁFA kulcsra. Ha ezek megvannak, 

nincs más dolgunk, mint az adott árat az aktuális ÁFA kulccsal megszorozni és már meg is van, hogy mi lesz az 

eredmény. 

bruttó = nettó * (1 + ÁFA kulcs/100); 

Hogyan fog kinézni a függvényünk? 

• Mi legyen a függvényünk neve? 

A függvény neve általában valamilyen cselekvést fejez ki, a mi esetünkben a SzamolBrutto név jól leírja, 

hogy mire fogjuk használni ezt a függvényt anélkül, hogy annak, aki használja, bele kellene néznie a 

belsejébe. 

• Milyen típusú paramétereket fogadhatunk el? 

Feltételezhetjük, hogy az árak sokszor lebegőpontos értékek, ezért a float típus vagy nagyobb társai jó 

választás lesznek. Az ÁFA kulcs szinzén lehet nem egész szám, ezért válasszuk a floatot ebben az esetben is. 

• Milyen típusú legyen a visszatérési értékünk? 

Mivel két lebegőpontos számot fogunk összeszorozni, a visszatérési értékünk is float típusú lesz. 

Hogyan néz ez ki C#-ban? 

A függvényünk deklarációja a következő: 

visszatérési érték MetódusNeve(ParaméterTípus paramNev1, ParaméterTípus paramNev2) 

Behelyettesítve: 

float SzamolBrutto(float netto, float afa); 

Ezzel meghatároztuk a függvényünk keretét. A változókhoz hasonlóan itt is szükségünk van definícióra is. Ez 

ebben az esetben azt jelenti, hogy megírjuk azt a kódot amelyet a metódus végre fog hajtani. C#-ban a metódus 

hatókörét kódblokkok jelölik, tehát a definíció a nyitó és záró kódblokk közé kerül majd. A static kulcsszó majd 

a későbbi fejezetek során kerül kifejtésre, ez most ahhoz szükséges, hogy egy konzolos alkalmazásba 

könnyedén illeszthessünk függvényeket. 

 

12. Első programunk 

Hozzuk létre az első C# programunkat. A Visual Studio projektekben tárolja a programokat. Navigáljunk Visual 

Studio File -> New -> New project. Majd válasszuk ki a Console Application projektet. 

1-9. ábra - 
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Ha megadtuk a Name mezőben a programunk nevét, kattintsunk az OK gombra, hogy létrehozzuk a projektet. A 

Solution Explorer ablakban láthatjuk, hogy milyen struktúrát és fájlokat hozott létre a Visual Studio. A 

Properties mappában található az AssemblyInfo.cs, amely leíró információkat tartalmaz a programról. A C# 

kódfájlok kiterjesztése .cs. A References mappa tartalmazza azokat a DLL-eket, amelyek nélkülözhetetlenek, 

egy konzolos alkalmazás létrehozására. A Program.cs tartalmazza a Main függvényt azaz a program belépési 

pontját. Nézzük, hogy épül fel egy C# kódfájl. 

1-10. ábra - 
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A fenti függvényben az első sorban kiszámoljuk az áfával növelt értéket, majd a return utasítással ezt 

visszaadjuk a hívónak. 

Nézzük meg ugyanezt a hívó oldaláról. 

 

A függvényhívást használhatjuk értékadásra. A fenti példában a függvény visszatérési értékét elmentjük egy 

változóba, majd ezt a változót íratjuk ki a Console.WriteLine függvénnyel. A kövektező sorban behelyettesítjük 

a függvényhívást a Console.WriteLine metódusba, a bruttoAr változó helyére, az eredmény ugyanaz lesz. 

Vannak olyan metódusok is, amelyeknek nincs visszatérési értéke, ennek a kifejezésére való a void kulcsszó. 

Hozzunk létre egy olyan függvényt, amely kicseréli két változó értékét. Ebben az esetben nincs szükségünk 

visszatérési értékre, ezért a void kulcsszót használjuk majd. 

Emlékezzünk vissza korábbi tanulmányainkra, idézzük, fel hogyan működik egy függvényhívás. A 

függvényhívásakor létrejön egy verem, amelybe benyomjuk a paramétereket, a címet ahová vissza kell térnünk, 

majd a függvényhívás végén visszaadjuk a visszatérési értéket és a függvényverem összeroskad. 

 

 

Mi a probléma a fenti kóddal? Ha végrehajtuk, láthatjuk, hogy x és y változók értéke nem változott. Ha ezt a 

kódot arra írtuk volna, hogy egy banknál csere ügyletet bonyolítsunk le, nagy bajban lennénk. Ez a gyakorlat 

tökéletesen megmutatja a különbséget referencia és érték szerinti átadás között. Amikor meghívjuk a függvényt 

és átadjuk a paramétereket x és y értékét adjuk át, azaz lemásoljuk a tartalmukat és benyomjuk a verembe. Az 

ott lévő paramétereket kicseréljük, de ezeknek nincs hatása az eredeti változókra, sőt ne felejtsük el, hogy meg 

is szűnnek létezni a hívás végén. 
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Hogyan írhatunk igazi cserét, azaz swap metódust C#-ban? Úgy, ha a váltózó értéke helyett valahogy a címét 

tudnánk átadni. Erre való a ref kulcsszó. 

 

Ha ezt a függvényt meghívjuk, kötelességünk a híváskor is explicit módon megadni, hogy referencia szerint 

kívánjuk megadni a paramétereket. Azaz számolunk azzal, hogy az átadott változónk értéke akár meg is 

változhat. 

 

Végrehajtáskor látjuk, hogy x és y értéke megváltozott, tehát sikeresen végrehajtottuk a csere műveletet 

referencia szerinti átadással. 

13. Objektumorientált programozás 

A C# egy objektumorientált nyelv, amelyben a programok osztályokból állnak. Az osztályok tartalmazhatnak 

változókat, függvényeket. A fenti példában a Program nevű osztály tartalmazza a belépési pontot, amely a Main 

függvény. Minden C# programnak létezik egy Main függvénye. Az osztályokat névterekbe rendezzük. A 

Program osztály a HelloWorld névtérbe került. A függvényeket, osztályokat és névtereket kódblokk határolja. A 

using kulcsszó mondja meg a fordítónak, hogy mely névterekre lesz szükségünk. 

Az assembly programozás során már használtunk összetett adatszerkezeteket, melyeket struktúráknak 

neveztünk. Ezeknek a struktúráknak voltak adattagjai, melyeket névvel és típussal láttunk el, valamint 

használtunk speciális adattagokat, melyek függvénymutatók voltak. Ezt a struktúrát már bátran nevezhetjük az 

osztályok ősének, mely az objektumorientált programozás alapegysége. Az objektumorientált nyelveknek három 

alapvető jellemzőjét kell megtanulnunk: 

• Egységbe zárás vagy Enkapszuláció 

• Öröklődés vagy Inheritencia 

• Többalakúság vagy Polimorfizmus 

Ahhoz, hogy ezeket a fogalmakat megértsük, ismernünk kell az osztályok szerkezetét. Egy osztály a 

struktúrához hasonlóan adattagokból, illetve metódusokból épül fel. 

14. Egységbezárás 

Az egységbe zárás azt jelenti, hogy az adott osztálynak azok és csak azok az adattagjai, melyek rá jellemzőek, és 

pontosan azok a metódusai, melyekre szükségünk van, ha az adott osztályt használni szeretnénk. 

A következő példában egy új projektet hozunk létre, WinCS_OOP_Raktar néven, melyben a Visual Studio 

Console Template-jéből indulunk ki. Tervezzünk meg egy általános áru modellt, melynek a következő adattagjai 

legyenek: 
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• Nettó ára 

• Áfa kulcsa 

• Árkedvezménye százalékban 

• Megnevezése 

• Vonalkódja 

Hozzunk létre a projektben egy altalanosaru nevű osztályt, úgy, hogy a projekt nevére jobb egérgombbal 

kattintunk, Add/New Item, válasszuk ki a Class Template-et, a Name mezőbe pedig írjuk be az „altalanosaru” 

nevet, majd kattintsunk az Add gombra. 

14.1. Változók hatóköre 

Korábban már szóltunk a változók hatóköréről, mely meghatározza, hogy a változó honnan érhető el. A 

változók hatókörét a változó elé írt kulcsszóval szabályozhatjuk. Ezek a kulcsszavak a következők lehetnek: 

• private – ez az alapértelmezett hatókör, ha nem írunk hatókört a változó elé, automatikusan private lesz a 

változó. A private változók csak abban a kódblokkban láthatóak és módosíthatóak, amelyben létrehoztuk 

őket. 

• public – a public típusú változó minden honnan látható és módosítható. 

• protected – a protected változók a létrehozás helyén túl a leszármaztatott osztályokban is elérhetőek. (A 

leszármaztatásról később lesz szó). 

14.2. Tulajdonság fogalma 

Mielőtt továbbmennénk, ismerkedjünk meg a tulajdonság (property) fogalmával. A tulajdonság egy speciális 

adattag, mely segítségével a private hatókörű változóink elérését szabályozhatjuk. A tulajdonságot 

tulajdonképpen ugyanúgy használhatjuk, mint egy public hatókörű változót, azzal a kiegészítéssel, hogy 

rendelkezik két speciális metódussal, a get és a set metódussal. A get metódus akkor fut le, ha a tulajdonság 

értékét lekérdezzük, a set pedig akkor, amikor értéket adunk a tulajdonságnak. Klasszikus használatára lássuk a 

következő példát. A nettoara változó double típusú, private hatókörű. Vele párban létrehoztunk egy NettoAra 

public változót, melynek a get és a set metódusát megírtuk. A get metódusban egyszerűen a háttérváltozónak is 

nevezhető nettoara változó értékét adjuk vissza, a set metódusban pedig a kapott value értékkel a háttérváltozó 

értékét állítjuk be. 

 

Figyeljük meg, hogy a háttérváltozónk csupa kisbetű, míg a publikus tulajdonság kis és nagybetűket is 

tartalmaz, de egyébként megegyezik a háttérváltozó nevével. Ez egy ajánlott (nem kötelező) névkonvenció, de a 

kód olvashatóságát mindenképpen megkönnyíti. 

Amennyiben egy tulajdonságnak nem írjuk meg a get metódusát, a tulajdonság értéke nem érhető el, a set 

metódus hiányában pedig a tulajdonság értéke nem írható. Ez persze a klasszikus esetben a háttérváltozó 

írásának, illetve olvasásának a korlátját jelenti. 

14.3. Regionálás 

A fenti példában használunk egy #region…#endregion direktíva párt, melyeknek mindig együtt kell 

szerepelniük. A fejlesztői rendszer lehetőséget biztosít számunkra, hogy kódunkat regionáljuk ezzel a direktíva-

párral, az így létrehozott régiókat összezárhatjuk egy sorra, ekkor csak a #region után lévő szöveg látható. 
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Mindenképp javasoljuk a használatát, segítségével a nagyméretű kódjaink sokkal átláthatóbbak lesznek. A 

direktíva természetesen a lefordított kódban már nem szerepel. 

14.4. Code snippet 

A Visual Studio fejlesztést megkönnyítő lehetőségei közül az intellisense-t már használtuk. Másik nagyon 

hasznos segítség az ún. code snippet, mely tulajdonképpen egy mini kód sablon. Code snippet beszúrására a 

Ctrl+k+x billentyűkombináció segítségével nyílik lehetőség, ekkor a felbukkanó ablakban a Visual C# 

választása után a legördülő listából a propfull-t válasszuk ki. Ekkor a forráskódban a következő template-et 

láthatjuk: 

 

Amennyiben a private háttérváltozónk típusát átírjuk, a property adattípusa automatikusan átíródik. A 

háttérváltozó nevének módosítása a tulajdonság get és set metódusában is megváltoztatja a private változó 

nevét. Már csak a tulajdonság nevét kell átírnunk, és pillanatok alatt létrehoztunk egy szabványos tulajdonságot. 

A code snippet-ek elérésének másik módja a code snippet rövid nevének begépelése majd a TAB billentyű 

egymás után kétszeri megnyomása. Próbáljuk ki, írjuk be a propfull szöveget, majd a TAB, TAB billentyűket. 

Ekkor ugyanaz a sablon kerül a kódunkba, amit az előbb is láthattunk. A code snippetek további felfedezését az 

olvasóra bízzuk, használata nagyon megkönnyítheti számunkra a kódírást. 

Folytassuk az általános áru modellünk megvalósítását, hozzuk létre a többi adattagot is, a megismert tulajdonság 

használatával. Figyeljük meg, hogy a háttérváltozóinknak a deklarálással egyidőben értéket adtunk, ez lesz az 

alapértelmezett érték. Az áfakulcs és az árkedvezmény set metódusában megvizsgáljuk a beállítandó értéket, és 

csak akkor kapja meg a háttérváltozó, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Ezzel a módszerrel szabályozhatjuk a 

változók értékét. 
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Az utolsó adattagunk egy protected típusú változó, melyet később fogunk használni. 

14.5. Konstruktor 

A metódusok felépítését már korábban megismertük, most az osztályok egy kitüntetett metódusáról lesz szó, 

melyet konstruktornak nevezünk. Az osztály, amit most is írunk, egy tervrajzhoz hasonlatos, és így önmagában 

még csak „papíron” létezik. Ahhoz hogy egy osztályt használni tudjunk, vagyis értéket adjunk az adattagjainak, 

meghívhassuk a metódusait, példányosítanunk kell, azaz létre kell hoznunk belőle egy példányt. A konkrét 

példányt objektumnak is nevezhetjük. Amikor egy osztályból létrehozunk egy példányt, akkor mindenképpen 

lefut a konstruktora (pontosabban valamelyik konstruktora, de erről később lesz szó). 

A konstruktor jellemzője, hogy neve megegyezik az osztály nevével, hatóköre általában publikus, és nincs 

visszaadott értéke. Hozzunk létre egy konstruktort az altalanosaru osztályunkhoz, mely megfelel ezeknek a 

kritériumoknak. 
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A fenti konstruktorban a kapott paraméterek alapján elvégeztük a megnevezes és a nettoara változóink 

inicializálását. 

Írjunk az osztályunkban néhány metódust is. A WhoamI metódus hatóköre publikus, nem kap paramétert és egy 

sztringet ad vissza, amely az osztály nevét tartalmazza. Használtunk egy virtual kulcsszót a metódus 

definíciójánál, ez azt jelenti, hogy a metódust a leszármaztatott osztályok felülírhatják. A leszármaztatásról 

később fogunk szólni. 

 

Egy másik metódus az osztály adattagjaiból kiszámolja és visszaadja az áru bruttó árát: 

 

14.6. Példányosítás 

Ahhoz tehát, hogy használhassuk az osztályunkat, hozzunk létre belőle egy példányt a főprogramban 

(Program.cs) 

A példányunk neve osobj, típusa altalanosaru, a példányosítás a new kulcsszóval történik, utána az osztály 

konstruktorának meghívása következik két paraméterrel. 

 

Ugyanabból az osztályból (tervrajzból) több példányt is létrehozhatunk, ahogy ezt a masikosobj esetében láttuk. 

Futtassuk a programot, az eredményt leolvashatjuk a konzolról: 

1-11. ábra - 
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Amikor írunk egy metódust (vagy más néven függvényt), meg kell mondanunk a nevét, azt, hogy mennyi és 

milyen típusú paramétereket kap, illetve hogy milyen típusú paraméterrel tér vissza. Több metódusunk is 

létezhet ugyanolyan névvel, de mindegyiknek legalább egy bemenő paraméter típusban különböznie kell az 

összes többitől. 

Írjunk az altalanosaru ősosztály GetBrutto metódusának egy változatát, mely paraméterként megkapja az áru 

nettó árát, az áfa kulcsát és a kedvezmény %-át. A kapott adatokkal feltölti az osztály adattagjait, majd 

kiszámolja és visszadja a bruttó árat. 

 

Ha most a főprogramban meg akarjuk hívni az osobj.GetBruttoAr metódust, az intellisense felkínálja a két 

függvény szignatúráját: 

2-1. ábra - 

 

2-2. ábra - 

 

 

2-3. ábra - 
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15. Öröklődés 

Az öröklődés során az osztályainkból egy hierarchiát építünk fel, méghozzá úgy, hogy az egyik osztályból 

leszármaztatunk (vagy örökítünk) egy másik osztályt. Az „örökös” 

• örökli az eredeti osztály adattagjait és metódusait, ha azoknak olyan a hatóköre (public vagy protected), az 

örökölt adattagokat és metódusokat nem kell feltüntetni. 

• bővítheti a változók és a metódusok körét, 

• valamint, ha az ős osztályban engedélyezett, felüldefiniálhatja az ős osztály metódusait. 

Fontos szabály, hogy egy származtatott osztály csak egy ősből származhat, a többszörös öröklődés nem 

engedélyezett. Egy ősből persze akárhány osztályt származtathatunk. 

Létezik egy osztály, melyet minden osztály ősének tekintünk, ez az object osztály. 

Származtassunk le az altalanosaru osztályból egy új osztályt, ez lesz az elelmiszeraru osztály. Létrehozunk egy 

új osztályt (Projekt nevére jobb egérgombbal kattintva, Add/New Item…, Class:elelmiszeraru) 

Azt, hogy egy osztály egy másik osztályból származik, az osztály neve után egy kettősponttal, és az ősosztály 

nevével jelezzük. (class elelmiszeraru : altalanosaru) 

Az altalanosaru osztályunkat kiegészítettük két új tulajdonsággal, a gyártási és a szavatossági idővel. Mivel az 

osztályok nem öröklik a konstruktort, a származtatott osztályoknak saját konstruktort kell megvalósítaniuk, vagy 

meg kell hívniuk az ősosztály konstruktorát. 

Az elelmiszeraru osztály konstruktora 4 paramétert kap, majd a :base(arunev, aruar) utasítással az ősosztály, 

vagyis az altalanosaru konstruktorát is meghívjuk benne. Ekkor megnevezes és a nettoara adattagunk értéket 

kap, ezért ezt már az elelmiszeraru konstruktorban nem kell megtennünk. 

Most érthetjük meg az ősosztályban deklarált protected típusú változónk használatát, mely itt, a leszármaztatott 

osztályban ugyanúgy használható, mintha itt definiáltuk volna. 

16. Polimorfizmus 

A polimorfizmus azt jelenti, hogy egy adott metódusunk neve ugyanolyan lehet egy öröklési láncon belül, 

ugyanakkor a hierarchia minden egyes objektumában a metódus implementációja az adott objektumra nézve 

specifikus lehet. Ennek szellemében felülírjuk a WhoamI függvényünket, az override kulcsszót használva. 

(Mégegyszer, ezt azért tehettük meg, mert az ősosztályban virtual-ként lett definiálva) 
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A származtatott osztályból meghívhatjuk az ősosztály metódusait, ehhez a base.metódusnév(); hívást kell 

végrehajtanunk. 

Hozzunk létre most egy példányt a főprogramban az elelmiszeraru osztályból. A konstruktort most 4 

paraméterrel hívtuk meg. Próbáljuk meg a ProtVariable változót elérni a főprogramból, nem fog sikerülni a 

protected hatókör miatt. 

A virtuális metódusok biztosítják, hogy egy osztályhierarchiában egy metódusnak több verziója létezzen, és 

csak a  program futása során derül ki, hogy melyiket kell végrehajtani. 

Ezt a futási idő alatt történő összerendelést késői kötésnek (late binding) nevezzük. (A fordítás során 

megvalósított összerendelést korai kötésnek (early binding) nevezzük.) 

A WhoamI metódus az elelmiszeraru osztályban felülírt módon fut le, és az „Élelmiszeráru osztály” sztringet 

adja vissza eredményül. Ugyanakkor használhatjuk az ősosztályban megírt GetBruttoAr metódust is. 
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Futtassuk kódunkat, és ellenőrizzük az eredményt. Láthatjuk, hogy az élelmiszeráru objektum esetén a felülírt 

WhoamI metódus fut le. 

3-1. ábra - 

 

Végül bemutatunk egy példát az előfordítási direktíva használatára. Ehhez a főprogram elejére szúrjuk be a 

következő két sort: 

 

A debug_on direktívát definiáltuk, majd rögtön ki is kapcsoltuk. A használatát a fenti kódrészletben láthatjuk, 

#if debug_on és #endif között van a feltételes fordítású kódrészlet, mely akkor fordul be a kódunkba, ha a 

debug_on bekapcsolt állapotban van. Kommenteljük ki a #undef sorunkat, és futtassuk a programot. A feltételes 

kódrészlet most aktív, töréspontot is el tudunk helyezni benne. 

A fordító hibát jelez, mert a Debug-ot nem ismeri fel, ami a System.Diagnostics névtérben található. Több 

lehetőségünk van a hiba kijavítására, az egyik, hogy hozzáadjuk a using System.Diagnostics; sort a kód 
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elejéhez. Megkérhetjük erre a fejlesztői rendszert is, kattintsunk a pirossal aláhúzott Debug-ra jobb 

egérgombbal, és a Resolve menüponton belül válasszuk ki a using System.Diagnostics;-ot. 

3-2. ábra - 

 

A szöveges kiírás a Debug.Assert hatására egy MessageBox ablakban is megjelenik, ahol felfüggeszthetjük 

vagy folytathatjuk a program futását. 

3-3. ábra - 
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A Visual Studio Output ablakába is történik bejegyzés, melyet a View/Output-tal tekinthetünk meg 

3-4. ábra - 

 

Az előbbiek mintájára hozzunk létre egy kalosaru osztályt, melyet az elelmiszeraru osztályból származtatunk le. 

Az elemiszeraru osztályt kiegészítettük egy tulajdonsággal, a kalopercenttel. A konstruktorban az ősosztály 

konstruktorát hívjuk, a kapott paraméterekkel. A WhoamI metódust felülírtuk, és egy új, GetKalo metódust is 

adtunk az osztályhoz. 
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A főprogramban hozzunk létre a kálósáruból is egy példányt, majd futtassuk le a programot. 

 

3-5. ábra - 
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Hozzunk létre még egy mikrosaru osztályt, melyet szintén az elelmiszeraru osztályból származtatunk le. Az 

elemiszeraru osztályt kiegészítjük egy tulajdonsággal, a watt100perc-el. A konstruktorban itt is az ősosztály 

konstruktorát hívjuk, a kapott paraméterekkel. A WhoamI metódust is felülírtuk, és egy új, GetMikroIdo 

metódust is adunk az osztályhoz. 

 

A főprogramban hozzunk létre a mikrosaru-ból is egy példányt, majd futtassuk le a programot. 

 

3-6. ábra - 
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Ha most szeretnénk egy olyan osztályt létrehozni, mely mikróban is melegíthető, és egyben kálósáru is, vagyis 

mindkét osztály tulajdonságait és metódusait is örökölnie kellene, akkor erre nincsen lehetőségünk, mivel egy 

leszármaztatott osztálynak csak egy őse lehet. 

 

17. Sealed osztály 

Ha azt szeretnénk elérni, hogy egy adott osztály ne legyen leszármaztatható, a sealed kulcsszó használatával van 

rá lehetőségünk. 

18. Absztrakt osztályok 

Az absztrakt osztályok speciális osztályok, amelyekben lehetnek olyan metódusok, melyekhez nincs kód 

rendelve, csak a szignatúráját írjuk elő. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen osztályt nem tudunk példányosítani, hiszen 

a nem implemetált metódusokat nem tudjuk futtatni. Egy absztrakt osztályból csak leszármaztatni tudunk 

osztályokat, amikben a nem implementált metódusokat megvalósítjuk az override kullcsszóval. Ezeket a 

leszármaztatott osztályokat már példányosíthatjuk. Egyszerűen megfogalmazva az absztrakt osztályok 

valamiféle szerződések, amelyek a származtatott osztályok számára előírnak bizonyos szabványos viselkedést. 

19. Interface-ek 

Az interface nem osztály, hanem egy típus, mely nem tartalmaz semmilyen kódot, csak tulajdonságok és 

metódusok szignatúráját, definícióját. Az osztálynak, mely implementálja az adott interface-t, kötelezően 

tartalmaznia kell a tulajdonságokat és meg kell valósítani az interface-ben levő metódusokat. Ezért, ha egy 

osztály implemetál egy interface-t, biztosak lehetünk benne, hogy tartalmazza azokat a metódusokat és 

tulajdonságokat, melyet az interface-ben előírtunk. 

Egy osztály több interface-t is implementálhat, ezáltal közel hasonlóan viselkedhet, mintha több szülője lenne. 

Próbáljuk meg összehasonlítani az absztrakt osztály és az interface viselkedését, amiből eldönthetjük, hogy 

éppen melyik használatára van szükségünk: 
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Interface Absztrakt osztály 

nem tartalmazhat elérési szint módosító 

operátort (public, private), minden 

tulajdonsága és metódusa alapértelmezetten 

publikus (jelölés nélkül) 

publikus és nem publikus tagokat is 

tartalmazhat 

nem tartalmazhat adattagot adattagok és konstansok is 

definiálhatók 

nem példányosítható nem példányosítható 

nem lehet implementált metódusa lehet implementált metódusa is 

nem lehet konstuktora lehet konstruktora 

az osztályok megvalósíthatnak több interface-

t, ugyanazt az interface-t megvalósíthatja több 

osztály. 

egy osztály csak egy absztrakt 

osztályból származhat, ugyanaz az 

absztrakt osztály több osztálynak is az 

őse lehet 

az interface-t megvalósító osztálynak az 

összes metódust meg kell valósítania. 
az absztrakt osztályból származó 

osztály lehet szintén absztrakt, akkor 

nem kell minden ősosztálybeli 

metódust implementálnia. Ha a 

leszármaztatott osztály nem absztrakt, 

akkor kötelező az összes absztrakt 

metódust megvalósítania 

Interface csak interface leszármazottja lehet. Absztarkt osztályból származhat 

absztrakt vagy nem absztrakt osztály 

is 

Az interface-ek egy osztály perifériás 

képességeit határozzák meg. Például egy 

ember és egy jármű is megvalósíthatja az 

IMozoghat interface-t. 

Egy absztrakt osztály az osztály 

alapvető identitását definálja, a 

leszármaztatott objektumok azonos 

típusúak. 

Ha a különböző implemetációk csak a 

metódusok szignatúrájában egyeznek, a 

megvalósításban lényegesen különböznek, 

inkább interface-t használjunk 

Ha a különböző implementációk 

hasonlóan viselkednek, inkább az 

absztrakt osztály használatos. 

Lassabb Gyorsabb 

Ha egy új metódust adunk az interface-hez, 

annak implementálását az összes megvalósító 

osztályon végig kell görgetni 

Ha egy új metódust adunk az absztrakt 

osztályhoz, annak alapértelmezett 

viselkedését már az absztrakt 

osztályban megvalósíthatjuk, így az 

összes leszármaztatott osztály 

helyesen fog működni 

  

Magunk is készíthetünk interface-eket, de a Visual Studio is tartalmaz jó párat. Ahhoz, hogy egy gyűjteményben 

lévő osztályokat sorba tudjunk rendezni, illetve, hogy a gyűjteményben keresni tudjunk, az osztálynak meg kell 

valósítania az IComparable interface-t. Módosítsuk az altalanosaru osztályunk első sorát a következőképpen: 
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Ezután kattintsunk jobb egérgombbal az IComparable-re, és válasszuk az Implement Interface menüket. 

3-7. ábra - 

 

Hatására a következő sorok kerülnek a kódunkba: 

 

Vagyis a fejlesztői rendszer legyártja számunkra a megvalósítandó metódusokat, amelynek ezután már csak a 

kódblokkon belüli részét kell kitöltenünk. 

Ehelyett most cseréljük le a fenti metódust a következő kódra: 

 

A CompareTo metódus paraméterként egy object típusú változót kap (mert az object minden típus őse, ezért 

minden típust helyettesít). A metódusnak 1-et kell visszaadni, ha a kapott paraméter és az osztály „egyenlő”, 

egyébként pedig 0-t. Vegyük észre, hogy az „egyenlőség” fogalmát most magunk határozzuk meg. A fenti 

metódusban két altalanosaru objektumot akkor tekintünk egyenlőnek, ha a WhoamI függvényük ugyanazt az 

értéket szolgáltatja. Mivel paraméterként objektumot kaptunk, ezért annak típusát módosítanunk kell (cast-olni) 

ahhoz, hogy meghívhassuk a WhoamI függvényét. A bennfoglaló osztályra a this kulcsszóval hivatkozunk, így 

hívjuk meg a WhoamI függvényét. 

A projekt lezárásaképpen definiáljunk egy raktar osztályt. A raktárban egy private típusú raktarhelyek tömbben 

fogjuk eltárolni az árukat. A tömb méretét egy MAXFEROHELY konstanssal szabályozzuk. A raktárba az 

eddig deiniált árukat fogjuk bepakolni, tehát elelmiszeraru-t, kalosaru-t, stb…. A tömb elemeinek típusát 

altalanosaru-nak deklaráltuk, mert az ősosztály mindig helyettesíthető a belőle leszármaztatott osztállyal. Ezt a 

szabályt interface-ekre nézve úgy fogalmazhatjuk meg, hogy egy interface mindig helyettesíthető az őt 

megvalósító osztállyal. 

Az osztály konstruktorában a raktárt üressé tesszük azzal, hogy minden tömbelemnek null értéket adunk. Az 

osztályban public és private hatókörű metódusokat is definiáltunk, a private metódusokat az osztályon belül 

használjuk fel. 

A Raktarba() metódus betesz egy árut a raktárba (a raktarhelyek egy üres helyére), miközben a szabadhelyek 

számát csökkenti, a Raktarbol() pedig kiveszi az első kapott típusú árut a szabadhelyek számának növelésével. 

A Leltar() metódus készít egy kimutatást a raktar pillanatnyi állapotáról. 
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A főprogramban teszteljük raktárunk működését: 
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3-8. ábra - 
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19. fejezet - Névterek, adatok és 
adatszerkezetek 

1. Névterek fogalma 

A jó programozó kíméli az idéjét (ezt kevésbé barátságosan úgy szokták mondani, hogy igen lusta). Mielött 

nekifogna egy-egy részfeladat esetleg a részfeladat-részfeladatának megoldásához, érdeklődve körülnéz, hogy 

nincs-e már olyan eljárás, dll, vagy egyéb forrás, amelyet felhasználni kevesebb idő és fáradtság, mint önállóan 

lekódolni. Van úgy, hogy létezik ilyen és az valóban időnyereséggel jár, de lehet úgy is, hogy van, de mégis 

egyszerűbb és főként gazdaságosabb saját erőből megoldani. 

Viszont a keresgélést korábban nem lehetett megspórolni. A .NET osztálykönyvtárai jelenleg több ezer tagból 

állnak és már néhány éve sem lehetett ezt egy embernek fejbentartani. Ráadásul gyakran előfordulhat, hogy 

ugyanaz az eljárásnév több eltérő funcionalitásban szerepel. Tételezzük fel például, hogy az állományok 

kezelésének logikai csoportjában létezik egy a fájlból adott paraméterekkel olvasást megvalósító eljárás, amit 

„Read()”-nek nevezünk.(korábban írtunk ilyen makrót assemblyben) Ugyanakkor a memória olvasásának adott 

címtől kezdődően szintén van egy ugyanilyen nevű eljárása. Amikor a programunkban leírjuk a Read() 

függvényre való hivatkozást semmi nem utal arra, hogy melyik Read() függvényre gondoltunk illetve 

szeretnénk, hogy a fordító befordítsa. 

Szükség volt tehát egy nagyon pontosan megtervezett hierarchiára, amelyben az egyes logikai fukcionalitások 

szerint az egyes objektumok, illetve eljárások könnyen megtalálhatók és főként egyértelműen azonosíthatók. A 

névterek tehát az elnevezések logikai csoportosítását tartalmazzák könnyebb visszakeresés és azonosítás 

érdekében. Ez a rendszer olyan alapvető a .NET technológiákban, hogy valahányszor magunk is programot 

fejlesztünk, a programunk azonnal egy általában a program nevével meghatározott névtérbe kerül, így akár 

nekünk is lehet Read() eljárásunk. A Microsoft ajánlása a névterekre Cégnév.Technológia.Funkció. Ennek 

megfelelően például a win32.dll függvényei, ami már assemblyből ismerős a számunkra a 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.win32.aspx linken lévő névterekbe csoportosítva érhetők el. 

1.1. A System névtér példa 

A .NET egyik legalapvetőbb osztálykönyvtár gyűjteménye az mscorlib.dll-ben van. Ez a System névtér. A 

most következő programunkban, ami nem sokkal bonyolultabb, mint az első „Hello word” programunk volt, 

kilistázzuk ennek a névtérnek a benne lévő egyéb névtereit, osztályokat, tulajdonságokat, és metódusokat. Ezt a 

programot csak lefuttatjuk ez elkészítését később fogjuk megfejteni, itt most csak demonstráció céljából 

használjuk. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.win32.aspx
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A fenti programban először kiírjuk „Az mscorlib.dll System névtér listája” üzenetet majd várakozunk egy 

billentyű leütésére. Ezután az asm változóba, aminek assembly osztály a típusa, betöltünke egy külső dll-t. 

Ennek neve „mscorlib.dll”. A betöltött assembly sok névtérbe szervezett objektumot takar, melyek típusait a 

tipusok tömbbe gyűjtjük. 

Ezt követően egy for ciklusban elővéve minden típust, kiiíratjuk annak névterét, és indítunk egy belső ciklust 

melyben megadott jellemzők szerint „leválogatjuk” a névtér tagjait, majd a „tag” előtag kiírása után a belső 

ciklus tag változójának tartalmát írjuk a konzolra. A futás eredménye a következő ábrán látható: 

1-1. ábra - 

 

A névterek alkalmazásának megértése tehát megelőzi a nyelv elemeinek ismeretét vagy a szintaktikai 

szabályokat. 

2. Adatok, adatszerkezetek, változók 
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Egy programozási nyelvtől mindenképpen elvárjuk, hogy tartalmazzon olyan egyszerű beépített típusokat, 

amelyekkel később összetett, komplexebb adatelem-tárolási igényeinket is ki tudjuk elégíteni. A C# nyelvben 

használt egyszerű típusokat, mint azt korábban már említettük, valójában nem a programozási nyelv határozza 

meg, hanem a .NET rendszer egységes szabványosított típusredszere, a CTS (Common Type System. Vagyis, 

bár most a a C# nyelvről beszélünk, tudnunk kell, hogy a következőkben ismeretett ún. egyszerű típusok minden 

.NET alatti nyelvi implementációban megtalálhatók. Emlékszünk még arra, hogy az assembly-ben is voltak 

egyszerű típusok melyek pld. a byte, word, dword, qword stb., amelyekből később struktúrákat, tömböket és 

más adatszerkezeteket (láncolt lista, stb) hoztunk létre. 

Nincs ez másként a magasabb szintű nyelvekben sem, azzal a különbséggel, hogy az adat absztrakciója jóval 

összetettebb ezért már a beépített adattípusok is sokkal „inteligensebbek” mint például az assembly-ben. Mi is 

egy egyszerű típus és mi is jellemzi? Az assemblyben mindössze két jellemzője volt: a helyfoglalási mérete és a 

tárolási címe. A magasabb szintű nyelvekben természetesen szintén léteznek ezek a jellemzők, hiszen minden 

adat valójában egy egyértelműen meghatározott memória címmel és tárolási mérettel jellemezhető, de 

újabbakkal is kiegészülnek, mert értelmezésük (az adat által jellemzett absztrakció) az egyszerű tárolásnál 

összetettebb értelmet kölcsönöz neki (pld. lebegőpontos szám hét tizedes jegy pontossággal). Ez persze azt is 

jelenti, hogy amikor hivatkozunk rá, vagy amikor műveletet végzünk egy magasabb absztrakciójú elemi 

adattípussal, akkor a futtató környezetnek ezzel sok dolga van, mire mi az adattípusban az eredményhez 

hozzájutunk, mert az adott adattípusnak megfelelően kell kezelni azt a valójában még mindig csak legfeljebb 

byte halmazt, amit az adattípus megvalósítása jelent. 

Vegyünk egy példát és nézzük meg, mi is feladat, ha például két lebegő pontos számot kell elosztanunk 

egymással. Először is feltételezzük, hogy kiinduláskor a két szám két memória címen adott tárolási hosszon 

rendelkezésre áll. Tudjuk, hogy két lebegő pontos szám hányadosa majd egy szintén lebegőpontos szám lesz, 

ezért az eredmény tárolásához a futtató rendszernek le kell foglalnia egy szintén adott címen lévő szintén adott 

tárolási méretű memória területet. 

1-2. ábra - http://gate575.hu/ITMagister/Float/ 
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Az osztáshoz az interaktív prezentációban feldolgozott lebegőpontos bitminta értemezéssel el kell különítenie az 

előjelet, a mantisszát és a karakterisztikát mindkét szám esetében. Ezt követően, ha mondjuk a két szám 5 és 3, 

akkor a mantisszákat osztjuk egymással, az osztandó karakterisztikájából kivonjuk az osztó karakterisztikáját. 

Az előjelet a két előjel kizáró vagy kapcsolatának eredménye adja. Szerencsére ezt a processzorba beépített 

lebegőpontos aritmetika néhány utasítássá egyszerűsíti, de a feladatot attól még a processzor végzi, és nem a 

futtató rendszer. (Nem volt ez mindig így) 

 

Nem kell a két karakterisztikát azonos alakra hozni, elvégezhetjük a két mantissza osztását a sorozatos kivonás 

alkalmazásával és léptetés módszerével: 

 

A karakterisztikák különbsége 2–1 = 1, vagyis az osztás eredménye: 0,1101010101010101010101012∙21, amit 

viszont kötelezően normálnunk kell, így kapjuk az 1,101010101010101010101012∙20 –t. Az új karakterisztika 0, 

eltolással E = 100000002 

Az eredmény tehát a rejtett egyes alkalmazásával, valamint a két előjelbit xor kapcsolatba hozásával (s1 xor s2 = 

0 xor 0 = 0, vagyis pozitív) lesz. 

Ha mi lennénk a futtató rendszer, akkor a keletkezett eredményt az alábbiakban bocsájtanánk a művelet 

hívásának rendelkezésére: 

510:310=1,66666666710=1,101010101010101010101012 

Ahhoz, hogy a magasabb absztrakciójú elemi adattípust a magasszintű nyelvben kezelhessük, a rajta 

elvégezhető műveletek mellett a futtató rendszernek egy sereg egyéb „szolgáltatást” is biztosítania kell. Például 

az adattípusnak megfelelő egy, vagy több formai szabálynak megfelelő kíiratását, az adattípus konverzióját más 

összetettebb vagy egyszerűbb adattípusra, stb... Vagyis a komplex elemi adattípus használata a futtatórendszer 

kódbázisában rejtőzködő olyan programkódot igényel, melynek alkalmazását és futását elrejti előlünk a futtató 

rendszer, mert az általunk megírt forrás listában csak a következő sorok szerepelnek. 
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Persze, ha bepillantunk a JIT fordító által lefordított natív kódba, akkor láthatjuk, hogy ez sem más, mint amit 

eddig is ismertünk, hiszen a felügyelt kód olyan, már a fizikai processzorunk számára is érthető „gépi” kódra 

fordít, mint amilyeneket mi magunk is írtunk az assembly tanulmányaink során. 

Minden, amit a fentiekben leírtunk, a „háttérben” zajlik, és nagyjából ez az oka annak, hogy minden korábban 

készített magasszintű nyelv igényelt egy olyan modult mely az előbbi példában szereplő „háztartási” 

műveleteket elvégezte. Irjunk egy ilyen egyszerű programot két lebegőpontos szám hányadosának 

kiszámítására. (_00_FloatDivider) 

 

A program első néhány sorában using kulcsszó használatával azokat a névtereket soroljuk fel, amelyekből a 

programunkban használatos eljárásokat, osztályokat szeretnénk felhasználni. A következő namespace 

kulcsszóval bevezetett sorban a saját alkalmazásunk névterét határozzuk meg, mely alapértelmezésben éppen a 

fejlesztéskor adott projektnév. Nézzük most a sárgával kiemelt sorokat. Itt történik a változó helyfoglalása, 

vagyis assembly gondolkodással szólva egy olyan címnek a létrehozása ahol a tárolás megtörténik. Persze a 

fordító már a fodításnál tudta, hogy ilyen helyfogalásra lesz igény ezért ezt előre lefoglalta, és itt majd csak 

hivatkozik rá. Helyezzünk el egy töréspontot az első értékadás utáni 2. sorra, és kapcsoljunk a már jól ismert 

disassembler ablakra. 
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A töréspont pillanatában az alábbi regisztertartalmak adódnak 

 

A törés pont ezen az értékadó utasításon szerepel. 

 

Ha ezt a sort részletesen elemezzük, azt látjuk, hogy bázisregiszteres címzéssel megvalósuló adatmozgatásról 

van szó, ahol a bázisregiszter az ebp, és az eljárás „klasszikus” ENTER kódrészlete miatt ( emlékszünk még rá: 
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elmentjük az ebp-t, majd az ebp-be mozgatjuk az esp-t annak érdekében, hogy a stack-en a lokális változókat és 

a paramétereket címezni tudjuk, plusz és mínusz indexeléssel az ebp-hez képest.) 

 

Vagyis az ebp-40h mélységben a lokális változók számára foglalt területen létezik az a cím, ami az első 

lebegőpontos változónkat tartalmazza majd. Most éppen az zajlik, hogy erre memória területre beírjuk a példa 

bevezetőjében idézett lebegőpontos értéket. Azt is látjuk, hogy egy csatolt adat beírása zajlik a stack-re, aminek 

értéke éppen 40A00000h Kíméljük meg magunkat attól, hogy a ezt a bináris mintát „szétszereljük” előjel, 

karakterisztika, mantissza bithalmazokra, és támaszkodjuk a http://gate575.hu/ITMagister/Float/ Interaktív 

prezentációnkra, amiben az input textboxába írjunk 5.0 decimális számot. Az eredményből látszik, hogy pont ez 

a bináris minta felel meg at 5.0 lebegőpontos alakjának. 

1-3. ábra - 

 

Azt is látjuk, hogy a szám lebegőpontos alakja egyszeres pontosságban adott, ami egyébként a float sajátja, de 

erről is majd később. A következő néhény sor egészen a c = a/b sorig szintén érthető, mert újabb értékadások 

zajlanak, de érdekes magának a műveletnek a kódja: 

 

Itt ugyanis olyan operációs kódok szerepelnek melyek a processzorba beépített lebegőpontos csomag utasításai. 

Először betöltjük az fld utasítással az ebx-40h vagyis az „a” lokális változó tartalmát majd ezen egy 

lebegőpontos osztást hajtunk végre a fdiv operációs kóddal, majd tároljuk ez erdemény a „c” változó számára 

létrehozott lokális stack területen. Az alábbi regiszter map-en látható az első betöltés eredménye: fld 

http://gate575.hu/ITMagister/Float/
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Az osztás fdiv eredménye: 

 

majd az fstp utasítás után 

 

A lebegőpontos csomag operációs kódjainak egy összefoglalása: 

 http://www.plantation-productions.com/Webster/www.artofasm.com/Windows/HTML/RealArithmetica2.html  

 

1-4. ábra - 

http://www.plantation-productions.com/Webster/www.artofasm.com/Windows/HTML/RealArithmetica2.html
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Az eredményként kapott 0x3FD5555 bitminta a float 1,666666667-nak felel amint azt az interaktív 

prezentációnkon látható. 

A fentiek után lássuk a CTS (Common Type System) beépített típusait. 

3. Szálkezelés 

Manapság már elképzelhetetlen modern programozási nyelv szálkezelés nélkül. Miért van szükségünk több 

szálra a végrehajtáshoz? Nos, mindannyian használtunk már olyan programot, amely valamilyen operáció 

végzése közben megfagyott, ideiglenesen használhatatlanná vált. Ez a tünet meglehetősen idegesítő, és rossz 

szájízt hagy az emberben. Tegyük fel, hogy egy raktári alkalmazást használunk, amely egy adatbázisból kérdez 

le bizonyos adatokat. Amikor rákattintunk a lekérdezés gombra az adatkapcsolat ugyanazon a szálon nyílik meg, 

mint ami a program kirajzolásáért felel. Amíg az lekérdezésünk vissza nem tér az adatokkal, a felhasználói 

felület nem fog reagálni semmilyen felhasználói interakcióra. Kézenfekvő, hogy ezeket az időigényes 

műveleteket külön szálra helyezzük. 

Emlékeztető: 

A szálak a processzeken belül léteznek, amelyek teljesen el vannak szeparálva egymástól. A processzeknek saját 

virtuális memóriájuk van, míg a szálak egy processzen belül osztoznak a heapen, viszont saját stack-jük van. 

Hogyan működik egy szál? 

C#-ban a Thread osztály reprezentálja a szálat. A szál egy logikai koncepció, a programon és a processzen belül. 

Ha a szál műveletvégzése befejeződik, a szálat nem lehet újra indítani. Minden egyes szálnak van egy saját 

stackje, azért, hogy a különböző szálak egymástól függetlenül tudjanak munkát végezni. Szálak közötti 

kommunikációra a statikus változókat, illetve a heapet szokás használni. Fontos megjegyezni, hogy a 

többszálúság nem mindig jelent gyorsabb feldolgozást, a szál létrehozásának van költsége. 
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A szálkezelést a .NET keretrendszer az operációs rendszerre bízza. Többféle technikát alkalmaznak, mint 

például az időosztás, amikor az erőforrást, azaz a processzor időt nagyon gyakran adjuk szálról szálra. Ilyenkor 

meg kell fizetnünk a kontextus váltás árát, hiszen be kell tölteni az adott szálhoz tartozó memóriát stb. Ez 

körülbelül pár mikroszekundum, míg az idő, amit egy szálnak biztosítunk, körülbelül pár milliszekundum. 

Amikor egy szálat megszakítunk valamilyen külső tényező miatt, a szál teljesen tehetetlen, nem tehet semmit, 

hogy ezt megakadályozza. Láthatjuk, hogy ez nem igazi párhuzamosság. Több processzoros rendszerek esetén 

lehetőségünk van igazi párhuzamos feldolgozásra, de ilyenkor is működik az időosztásos technika, hiszen az 

operációs rendszernek is szüksége van az erőforrásokra. 

Nézzük a legegyszerűbb használatát egy külön szálnak: 

 

A t objektumot létrehoztuk, átadjuk neki konstruktor paraméterként a munkavégzés egységét, amelyet rábízunk, 

azaz a függvényt, de ettől még nem indul el a munka. A szálat a Start metódus meghívásával lehet elindítani. 

Interjú kérdés: 

Mit ír ki az alábbi program? 

for(int i = 0; i < 10; i++) 

new Thread(() => Console.Write(i)).Start(); 

A helyes válasz az, hogy nem tudjuk megmondani. Gondoljunk csak bele, elindítunk egymás után közel egy 

időben tíz szálat, mindegyiknek átadunk egy értéket, hogy írja ki, azonban közben folyamatosan növeljük a 

paraméter értékét. A szálak végrahajtásával kapcsolatban soha nem mehetünk biztosra, nem feltételezhetjük, 

hogy két sorrendben indított szál közül az első fog gyorsabban befejeződni, általánosságban nyilván igen, de 

erre nem építhetünk. 

Szükségünk van tehát bizonyos technikákra, amelyekkel a szálainkat kordában tarthatjuk. Tegyük fel, hogy meg 

akarjuk várni, amíg a szálunk munkavégzése befejeződik. 

 

A fenti példában kiszámoljuk egy adott számegyenesen lévő egész számok összegét. Az eredményt beírjuk egy 

statikus változóba, amelyet aztán kiírunk a képernyőre. Futtassuk le a fenti kódot, láthatjuk, hogy az eredmény 

49995000. 

1-5. ábra - 
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Próbáljuk ki mi történik, ha kikommentezzük az osszegKalkulator.Join(); hívást. 

1-6. ábra - 

 

Ez a példa nagyon jól megmutatja, mekkora bajba kerülünk, ha vakon megbízunk a szálakban. A kísérletünkből 

következik, hogy a Join() hívást függvény-szinkronizációra használjuk. A szál, amit alkalmazásunk használ, 

addig vár, amíg az osszegKalkulator szál be nem fejezte a futását. Mit jelent ez a várakozás technikailag? A 

szálunk bejelenti az operációs rendszernek, hogy nem végez munkát, ezért erőforrásokra sincs szüksége. Ezt a 

processzor időt így más szálak tudják használni. 

Megadhatunk, explicit időintervallumot is, amíg várakozni akarunk, ezekre kiválóan alkalmazható a Sleep 

illetve a Yield metódus. Ha a Sleep metódust 0 paraméterrel hívjuk, azonnal átadja a processzort más szálak 

részére. A Yield metódus ugyanezt csinálja, de ebben az esetben csak a saját processzunk fér hozzá ehhez a 

plusz erőforráshoz, amit felszabadítottunk. 

Kétféle szálat különböztetünk meg C#-ban: foreground és background szálakat. Az a különbség közüttük, hogy 

a foreground szálak életben tartják a processzt addig, amíg be nem fejeződnek. Ha az összes foreground szálunk 

befejeződött, az alkalmazás terminálódik, és velük background szálaink is, akkor is, ha még a munka közepén 

tartottak. A szálnak ezen tulajdonságát az IsBackground kapcsolóval tudjuk állítani. 
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Fontos megjegyezni, hogy ha valamilyen erőforrást akarunk felszabadítani a background szálban, amikor a 

processz terminálódik, mert befejeződtek a foreground szálak, a finally blokk nem fog lefutni, azaz az 

erőforrásaink nem lesznek felszabadítva. 

Ezt úgy tudjuk kiküszöbölni, ha a foreground szálban megvárjuk, amíg a background szál befejeződik -> Join();. 

Az, hogy egy szál foreground vagy background, nincs hatással arra hogy mennyi erőforrást vagy processzor időt 

kap. Ezt a ThreadPriority enumeráción keresztül tudjuk állítani. 

 

Körültekintően állítsuk be, a prioritást, hiszen a Highest érték beállítása, más szálakat éheztethet. Ez azonban 

csak azt jelenti, hogy a jelenleg futó szálak közül magasabb prioritást adunk a jelenlegi szálnak. Ahhoz, hogy 

igazán nagy változást érjünk el a processzünk prioritását kell felemelni. 

 

A High értéknél van egy nagyobb érték is, a RealTime, ezt azonban inább ne használjuk, hiszen azt mondja az 

operációs rendszernek, hogy ez a processz soha ne adja át az időt más processzeknek. 

Hogyan kezeljük a kivételeket? A szálon belül dobott kivételeket mindig a szálon belül kell lekezelni. Mi a baj 

az alábbi kódrészlettel? 

 

Az a probléma, hogy a kivétel nincs lekezelve a szálunkon belül, ez azt okozza, hogy az egész alkalmazás leáll. 

A helyes megoldás a try-catch blokk Exception metóduson belüli alkalmazása lett volna. Érdemes megjegyezni, 

hogy vannak olyan osztályok, amelyek garantálják a szálon belüli hibakezelést, így ezzel külön nem kell 

törődnünk. 
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20. fejezet - Hibakeresés 

1. Debugger 

Az assembly nyelv tanulmányozása során már esett szó a különböző nyomkövetési technikákról. Láthattuk, 

hogy a VisualStudio debuggolási lehetőségeivel igen hatékonyan tudjuk programunk futását kontrollálni, illetve 

az egyes hibákat megtalálni. Ezek az eszközök a C# programfejlesztés során is rendelkezésre állnak. 

A lehetőségek bemutatásához használjuk a következő, egész számokon való gyorsrendezést megvalósító 

programot: 

 

 

Töréspontot a már megismert módokon tudunk elhelyezni, álljunk rá a sorra, majd a következő lehetőségek 

közül válasszunk: 

• nyomjuk meg az F9 billentyűt 

• jobb egérgomb a soron, majd „Insert breakpoint” 
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• a menüből „Debug\Toggle breakpoint”-ot választva 

Helyezzünk el egy töréspontot a következő soron és indítsuk el a programot F5-el. 

 

A futás a ciklusba való első belépés után megáll. Nézzük meg, milyen információkat nyerhetünk a megállás 

után. Mozgassuk a kurzort a sorban az „i” változó fölé, ekkor egy kis buborékablakban megnézhetjük a változó 

értékét (ami most 0). Most ugyanígy a kurzorral a „Tomb” változó felett álljunk, ekkor egy kis „+” jel jelenik 

meg a buborékban a név mellett, amivel lenyithatunk egy kis ablakot, ahol a tömb összes elemét 

megtekinthetjük. A változóink aktuális értékét a „watch” ablakban is láthatjuk, ahová beírhatjuk a változó nevét, 

vagy „drag and drop”-al a forrásban kijelölve áthúzhatjuk a „watch” ablakba. 

3-1. ábra - 

 

Hajtsunk végre 3 lépést a ciklusban, akkor már a tömbünk 3 eleme fel van töltve, az utolsó változás pirossal 

látszik. 

3-2. ábra - 

 

Lehetőségünk van arra is, hogy a törésponthoz feltételeket rendeljünk. A feltételként megadott kifejezést a 

debugger kiértékeli, és – a beállítástól függően – akkor állítja meg a program futását, ha igaz, vagy ha a feltétel 
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értéke változott. A forráskódban a törésponton állva a jobb egérgombbal feljövő helyi menüben válasszuk a 

„Condition”-t, majd az i==5 feltételt írjuk be. 

3-3. ábra - 

 

Ha ezután indítjuk el a programot, akkor fog megállni, ha az „i” értéke eléri az 5-öt. A ciklus végrehajtása után a 

rendezést megvalósító metódus hívásán állunk, amibe F11-el lépjünk bele. (F11-Step into, F10-Step over, 

Shift+F11 Setp out) 

Nyissunk egy „call stack” ablakot („Debug/Windows/Call Stack”). Figyeljük meg a hívási veremben az egymás 

után következő eljárásokat. mindenhol láthatjuk a pontos programsor hivatkozást, ahonnan a hívás történt. 

3-4. ábra - 

 

A gyorsrendezés elve a következő: a rendezendő tömböt két részre osztja, egy kiválasztott elemmel. A 

kiválasztott elemnél kisebb elemeket a kiválasztott elem elé, a nagyobbakat pedig mögé mozgatja. Ezt a 

mozgatást elemcserékkel valósítja meg. Ezután a kiválasztott elem előtti és utáni résztömbre is rekurzívan 

meghívja a rendezési metódust. Kövessük végig a metódust az első rekurzív hívásig. 

A „Rendezendo” tömbünkben a következő értékek szerepelnek 
 

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 

37 78 27 70 82 81 1 34 7 33 
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A középső elemünk a 4. indexű, vagyis a 82 lesz. Az első „while” ciklusban addig haladunk balszélről jobbra, 

amíg a középső elemnél kisebbet találunk, vagyis eljutunk a 4. indexig, azaz 82-ig. Ugyanazt megtesszük jobb 

szélről balra haladva, a középső elemnél kisebb elemet keresve, ami rögtön a 9. indexű lesz. 

3-5. ábra - 

 

Következő lépésben, amennyiben nem léptük át egymást a két indexszel, megcseréljük a két index által mutatott 

elemet, majd léptetjük az indexeket: 

3-6. ábra - 
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[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 

37 78 27 70 33 81 1 34 7 82 

Ezt a cserét mindaddig folytatjuk, amíg a balindex túl nem lép a jobbindexen, vagyis a következő ciklusban nem 

fogunk kicserélni semmit, és kilépünk a ciklusból. 

A ciklusból kilépve a középső elem előtti és utáni számsorozatra kell meghívnunk a rendezési eljárást, 

esetünkben az utáni résztömb üres lesz. Lépjünk bele a rekurzív hívásba, és ismét vizsgáljuk meg a hívási 

stacket, ahol a rendezési metódus kétszer is szerepel már. 

3-7. ábra - 

 

Végigfuttatva a programot ellenőrizhetjük, hogy a tömbünk teljes egészében rendezetté vált. 
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21. fejezet - Változáskövetés 

1. Egy projekt állományelemei 

A korábbi assembly fejzeteben megszokottakhoz hasonlóan itt is készítünk egy olyan „template”-nek nevezett 

projektet, amiből a továbbiakban, mint a konzolos alkalmazások „eredetijéből” ki fogunk indulni. Vegyük ennek 

részeit és a létrehozás folyamatát. A VS2008/2010 fejlesztői rendszerben a .NET koncepciónak megfelelően 

több típusú projekt és ezzel együtt több fejlesztési cél megvalósítására nyílik lehetőség úgy, hogy az egyes 

fejlesztések infrastuktúrája egy közös bázisú ismeretet igényel. A VS-ben a projekt típus kiválasztása 

közvetlenül a File/New/Project menü kiválasztásával lehetséges. 

4-1. ábra - 

 

A kiválasztás után feltűnő képernyőn módunk van az igen gazdag előre megtervezett projekt típus közül 

választani. 

4-2. ábra - 
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Mi most a C# nyelvi Console Application típust válasszuk ki. Az alsó sorban az adott projekt típusának a nevét 

van módunk meghatározni (kékkel jelölve az ábrán) és azt eldönteni, hogy egy új solution keretein belül vagy az 

éppen aktuálisban illesztve szeretnénk létrehozni. Ha jóváhagyjuk a fenti beállításokat, akkor a Solution 

Explorerben megjelenik egy új projekt a korábban adott névvel és néhány állománnyal melynek értelemzését itt 

adjuk meg. 

4-3. ábra - 



 Változáskövetés  

 628  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Tekintsük elsőként a Program.cs állományt, melyet egyébként automatikusan szerkesztésre is megnyit a VS. 

 

Ez a tulajdonképpeni kód fájl, aminek módosításával szabhatjuk a fejlesztés céljainak megfelelőre a template-

ként kapott kódot. Ebben a fájlban az első using-gal kezdődő sorok azokat a névtereket teszik elérhetővé a 

program kódjában a már és a később elhelyezendő hivatkozások számára, melyeket fel fogunk használni. A 

namespace sorban a saját alkalmazásunk névterét adjuk meg, és ettől kezdve minden, a projektünkben 

létrehozott „saját” objektumunk ebben névtérben lesz elérhető és hivatkozható. Irjuk a Main fő belépési pont 

kódblokkjai közé a követjező két sort. 
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Valójában most is a System névtér használatával értük el két a System.Console névtérben lévő eljárást a 

következő sorokban, amivel is a kiiratunk egy szöveget majd várakozunk egy billentyű leütésére. 

 

4-4. ábra - 

 

A VS-ban van egy nagyon-nagyon hasznos segítség, ami nélkül nyugodtan mondhatjuk nem lehetne megtalálni 

pláne pontosan idézni a különböző több ezer névtérbe rendezett függvényt vagy objektumot. Ez az un. 

Intellisense technológia, ami azt jelenti, hogy egy billetnyűre vagy az adott forrás lista sor főlé navigálva az egér 

kurzort, megjelenik egy kis help tooltip, amiben az adott névtér és eljárás vagy objektum jellemzők azonnal 

látszanak. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/43f44291.aspx A fenti intellisense képen látható, hogy a fájl 

elején „using-olt” System névtér része a Console alnévtér aminek tagfüggvénye a WriteLine metódus. A 

számunkra a verziókövetés vonatkozásában lényeges állomány a Properties folderben található melyet lenyitva 

a 

4-5. ábra - 

 

AssemblyInfo.cs állomány található melynek tartalma előre generált állapotban a következő. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/43f44291.aspx
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Az assembly fájlok általános szerkezetéről még fogunk beszélni a szerelvények tárgyalásánál, most csak a 

verziókövetést ismeretetjük, melynek lényege, hogy az egyes komponensek (jellemzően dll-ek) ne csak a 

nevükkel legyenek azonosíthatók. A verziószám alapvetően négy elemből áll, melyeket pontokkal választunk el 

egymástól. 

Az egyes verziószámok jelentése az alábbi, mint az az assembly.cs állomány-részletből látszik. 

 

Mód van arra, hogy a fentebb leírtnál szűkebb verziószámot alkalmazzunk, ha az egyes alkategóríákat nem 

adjuk meg. Ilyenkor azok helyébe 0-t helyettesít. Ha például az utolsó ún. Revison számot a rendszerrel 

szeretnénk generáltatni, akkor írjunk a verziószám mintába „*” karaktert. Érdekes sajátossága a verziószám 

harmadik tagjának, hogy ez, ha a rendszer adja, akkor a 2000.01.01 óta eltelt napok számát adja meg, vagyis 

lehetőség van arra, hogy naponkénti fejlesztési követést valósítsunk meg. Például a naponkénti verziószám 

automatikus fordítási szám reviziónak az alábbi minta felel meg. ( Microsoft szabvány) 

 

Ha a fentiek szerint átírjuk a verziókövetési szabályokat, akkor már az első fordítás után megkapjuk az új 

verziószámot. 
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A fenti két új sorral kiegészítve a template programunkat, lekérdezzük az aktuális napra azonosított 

verziószámot, melynek futási képén látható, hogy a 2000.01.01 óta eltelt napok száma 4846, ami tekintve, hogy 

ma 2013.04.08-a van, 4846/365 = 13.xxxx –nak felel meg vagyis láthatóan helyes. 

4-6. ábra - 

 

A revizió szám nem automatikusan inkrementálódik, hanem az előző éjfél óta eltelt másodpercek számának a 

fele, ez jól látszik két egymást követő fordítás utáni futási képen 

4-7. ábra - 
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22. fejezet - Hibakezelés 

Az eddigi fejezetek során előfordult, hogy programírás közben hibáztunk szándékosan vagy véletlenül. A hibák 

legtöbbjére az volt a jellemző, hogy a programunk le sem fordult, már a fordító üzent, hogy hibás a programunk. 

Ezek általában szintaktikai hibák, melyeket formális elemzéssel észrevesz a fordító, és nem tudja, vagy nem 

akarja elkészíteni a futtatható állományunkat. 

Ebben a fejezetben a hibák másik csoportjáról, az ún. szemantikai hibákról lesz szó, melyek futás időben 

keletkeznek, és általában valamilyen program ág logikai hibája miatt történnek, vagy a felhasználói interakció 

során bevitt adatok váltják ki a hibát. 

Amikor egy futás idejű hiba keletkezik, egy ún. kivétel váltódik ki, a programunk futása leáll, és a futtató 

rendszertől hibaüzenetet kapunk a kivétel okával. 

 

1. try-catch-finally 

Lehetőségünk van arra, hogy a kiváltott kivételt lekezeljük, ehhez tulajdonképpen három metódust kell 

ismernünk, ezek a try, catch, és a finally. 

A try kódblokkját kötelezően követni kell egy vagy több catch kódblokknak és/vagy egy finally kódblokknak. 

Minden kivétel hatására, ami a try kódblokkon belül keletkezik, a program futása a catch ágban folytatódik (ha 

létezik), a try blokkban a kivétel keletkezése utáni utasítások már nem futnak le. 

A catch ágban lehetőségünk van a hibát lekezelni. Ezután a futás a finally blokkban folytatódik (ha létezik), ahol 

elsősorban a try blokkban használt erőforrások felszabadítását végezhetjük el. 

A catch kódblokkot megadhatjuk paraméter nélkül is, de lehetőségünk van egy kivétel (==Exception) típusú 

paramétert fogadni a kódblokkban. Ez a paraméter hordozza azokat az információkat, amelyek alapján 

lekezelhetjük a hibát. A kezelt kivételek száma nagyon magas, közös jellemzőjük, hogy a System.Exception 

osztályból származnak. Kezeljük le az előbbi hibánkat, a 0-val való osztást: 

 

A konzolon a futás eredménye: 

 

Próbáljuk meg, mi történik, ha a try blokkba nem kerül hibás kód, cseréljük ki az osztást összeadásra (c = a + b): 
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Most kikerültük a catch ágat, a finally blokk lefutott és az utána következő programsor is. 

Amikor egy kivétel keletkezik egy try blokkban, a CLR keres egy hozzá tartozó catch utasítást, amelyik le fogja 

kezelni a kivételt. Ha a futtatott metódus nem tartalmaz ilyen catch blokkot, akkor a kivétel a metódust hívó 

metódushoz kerül. Ha a hívás egy try-catch blokkban történt, akkor az ottani catch ágnak adódik át a kivétel, ha 

nem, akkor ez a fölfelé áramlás mindaddig tart, amíg egy catch blokkban le nem kezelődik a kivétel. Ha nincs 

ilyen, a CLR egy „kezeletlen kivétel” üzenetet küld és leállítja a program futását. 

A kivételkezelést tulajdonképpen az operációs rendszer végzi, a .Net Framework a Windows által kezelt kivételt 

beágyazza egy saját osztályba, és így adja át számunkra. 

Catch blokkból többet is megadhatunk egy try blokk után, különböző típusú Exception paraméterekkel. A 

kivétel keletkezése után a catch blokkok sorban értékelődnek ki, és az a blokk fog lefutni, amilyen típusú kivétel 

keletkezett. Felkészülhetünk pl. sorban egymás után OutOfMemoryException, InvalidCastException, 

DivideByZeroException kivételekre. Fontos, hogy az egyes catch ágakban a speciális kivételektől haladjunk az 

általános típusúak felé, ellenkező esetben fordítási hibaüzenetet kapunk. („A previous catch clause already 

catches all exceptions of this or of a super type ('System.Exception')”). 

Egy egyszerű bináris fájlmásolást végző metóduson keresztül megérthetjük ezt a mechanizmust. A metódus két 

paraméter kap, egy input és egy output fájl nevet. Két stream-et használ, egyet az input fájl kezelésére (srin), a 

másikat az output fájléra (srout). A File.Open metódus kivételt vált ki, pl. ha nem létezik az alkönyvtár, ha nem 

létezik a fájl, ha nincsen megfelelő jogosultságunk a fájl kezelésére (írás vagy olvasás). Ezekre a hibákra 

készülünk fel speciálisan, egyébként pedig egy általános Exception-el kezeljük a többi kivételt. Minden catch 

ágban visszatérünk egy false értékkel, ami a hibát jelzi. 

 

 

A finally blokkban elvégezzük az erőforrásaink felszabadítását, persze csak akkor, ha egyáltalán létrejöttek (erre 

szolgál a !=null vizsgálat). Végül egy true értékkel visszatérünk, ha nem volt hiba. Hívjuk meg a metódust a 

programban különböző paraméterekkel, hogy a kivételeket kiváltsuk. Debug módban követve a futást, amikor 
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pl. az UnauthorizedAccessException kivétel kiváltódik, a catch ágban a streamek null vizsgálatával döntjük el, 

hogy hol keletkezett a hiba, majd false-al visszatérünk. A „return false” utasítás után(!!) a vezérlés a finally ágra 

kerül és megtörténik az erőforrások felszabadítása. 

 

A konzolon ellenőrizhetjük a futás eredményét: 

 

2. throw utasítás 

Kivételeket magunk is kiválthatunk, illetve továbbdobhatunk a „throw” utasítással. 

A következő metódus egy számológépet valósít meg. A felhasználótól vár két számot és egy műveleti jelet, 

majd szintaktikai ellenőrzéseket végez, és azoktól függően kivételeket dob, melyet aztán a catch ágakban 

lekezel. Az input adatok bekérését egy végtelen „while” ciklusban végzi („while(true)”), melyből akkor lép ki a 

try blokk végén, ha sikeres volt az input adatok megadása, egyébként újra bekéri azokat. 
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A műveletvégző részt egy Muvelet nevű metódus valósítja meg, ahol felkészülünk rá, hogy kivétel keletkezhet, 

de azzal nem csinálunk semmit, csak tovább dobjuk. A throw paramétereként nem adunk meg semmit, ekkor az 

eredeti kivétel kerül egy szinttel feljebb. 
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Nézzük, hogy milyen információhoz juthatunk az Exception segítségével. Hívjuk meg a főprogramban a 

Szamologep metódust: 
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23. fejezet - Input/Output műveletek 

1. A központ és a külvilág. 

Már assembly tanulmányaink során láttuk, hogy a processzor rendelkezett néhány olyan utasítással, melyekkel a 

külvilággal adatot cserél. Ezek az adatcserék persze igen korlátozottak voltak, és általában processzor 

regiszterméretéhez igazított nagyságú elemi méretek voltak alkalmazhatók. A magas szintű nyelvekben a 

program és a külvilág, vagy a program egy adattárolójának és a külvilágnak az adatcseréje szinten gyakori 

igény, sőt olyan mértékben gyakori, hogy a nyelvek fejlesztői igyekeztek a lehetőségek szerinti legabsztraktabb 

módon kezelni (vagyis általános, többcélú, szabványos, támogatással) az adatok átvitelét. 

6-1. ábra - 

 

1.1. A Stream fogalma 

Az első megközelítésben a stream-et (melynek jelentése ár, áradat, folyam stb.) egy olyan objektumnak 

tekintsük, melyben az adatok áramlása valósul meg. Az áramlás mindig egy forrás és egy nyelő között zajlik, 

vagyis mindig van iránya. Lényege az általánosításnak, hogy az adat jellege a stream originális értelmezésében 

közömbös. Ez azt jelenti, hogy az egyes megvalósítások specializálják az adatáramlás adattípusát, valamint a 

forrás, és a nyelő jellegét. 

1.2. Az eldobható osztály 

Most, hogy már van általános képünk az adatok „folyamszerű” átviteléről, fontos, hogy az operációink során 

használt erőforrásaink felszabadítását is ismerjük, hiszen az alkalmazott megoldás költségeinek alacsony szinten 

tartása az adott esetben nagymennyiségű adat transzfere során létfontosságú. Ezért, mielőtt továbbhaladnánk, 

nézzük meg annak a technikáját, hogy hogyan lehet az erőforrások felszabadítását optimálisan időzíteni a 

használat végére. 

Tekintsük az alábbi példa osztály kódját: 
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Mint látjuk, az osztály implementálja az IDisposable interface-t, melyben az osztály által használt erőforrásokat 

magunk szabadítjuk fel (pld. Konnekció). Ha nyomkövetjük az alábbi kódot, láthatjuk, hogy a using direktíva 

használatával az osztály a záró kódblokk után automatikusan felszabadítja az erőforrásait. (úgy, hogy meghívja 

a Dispose metódust) 

 

A Stream alaposztályának definíciója szerint megvalósítja a fenti példában implementált IDisposable interface-t, 

vagyis a using használatával kezelhetjük az adatfolyam erőforrásainak életciklusát. A megoldás teljesen 

egyenértékű azzal, amikor egy try-catch blokk finally metódusában közvetlenül meghívjuk a try blokkban 

igénybe vett objektumok Dispose metódusát, hiszen, mint tudjuk, a finnaly ág biztosan végrehajtódik. 

6-2. ábra - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.stream(v=vs.110).aspx 

 

Mint láthatjuk, a Stream osztály a System.IO.Stream névtérben van, és az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik 

az msdn szerinti definícióban: 

6-3. ábra - 

 

A használat szempontjából az absztrakt ősosztály „legfontosabb” tulajdonságai az alábbiak. 
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bool CanRead Olvasható flag 

bool CanSeek Témogatott az aktuális pozíció beállítás vagy nem 

bool CanWrite Irható flag 

long Length A stream adatfolyaműnak hossza 

long Position Az aktuális stream adatpozició (irható/olvasható) 

A stream-ek általánosan rendelkeznek néhány alapvető metódussal, melyet a leszármazó osztályok is örökölnek. 
 

void Close() Lezárja a kapcsolatot 

void Flush() Kiírja az adatokat a kimenetre 

int ReadByte() Visszatér egy byte méretű adattal 

int Read(byte[ ] buf,int offset, int numBytes) 
Bufferbe ír az adott offset-től adott 

számú byte-ot 

long Seek(long offset,SeekOrigin origin) 
Beállítja az aktuális poziciót az adott 

irányban az offsetre 

void WriteByte(byte b) Egy byte kiírása a kimentre 

void Write(byte[ ] buf,int offset, int 

numBytes) 
Kiírás egy részhalmazra adott 

offsettől adott byte-ra 

Fenti rövid bevezetés után lássuk a stream-ek széles felhasználási lehetőségeinek specifikus példányait. Ebben a 

projektben az alábbi névterekre támaszkodunk. 

 

1.3. A FileStream osztály 

Specikusan a háttértárakon tárolt állományok soros olvasására tervezett osztály, melynek alkalmazása nagyon 

gyakori. Általában az állományok létrehozására, kiírására és visszaolvasására használjuk. Nézzünk rögtön egy 

kódolt példát. 
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6-4. ábra - 
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A fenti program valójában két részből áll, egy fájl-létrehozási/írási, és egy beolvasási/kiírási részből. Érdekes 

megfigyelni, hogy a fenti program a visszaolvasási részben ad egy bell hangot is a neki megfelelő karakterkód 

(7-es) vételekor, vagyis a stream minden, a fájlban tárolt karaktert bájt-sorrendben olvas, illetve ír. 

1.4. A MemoryStream osztály I. 
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Látható, hogy az első lépésben az „Ez egy test szöveg amit beírunk a memory stream-ba.” literált bájtonként 

beírjuk egy bájt-tömbbe, majd a fájl nevében nem megengedhető karakterekkel töltünk fel egy másik tömböt. 

6-5. ábra - 

 

Az első buffer tartalmát a lefoglalt memória-területre írjuk egy lépésben, majd a második buffer tartalmát 

folytatólagosan ugyanoda, de bájtonként. Ezt követően lekérjük az „allokált” terület állapotának értékeit 

kapacitás, hossz és aktuális pozíció sorrendben. Végül a memóriából visszaolvassuk a korábban beleírt 

tartalmat, szintén két lépésben, egy 20-bájtos blokkban, illetve bájtonként, majd dekódolás után a képernyőn 

megjelenítjük. 

6-6. ábra - 

 

A memória-stream nagyon hasznos, ha valami alacsony szintű vagy különlegesen gyors algoritmust szeretnénk 

futtatni a memóriában lévő adatokon. Erre mutat példát következő feladat. 
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1.5. A MemoryStream osztály II. 

Ebben a feldatban először feltöltünk egy buffert véletlen számokkal, majd egy MemoryStream használatával 

egy másik bufferbe az eredeti buffer tartalmát úgy másoljuk át, hogy minden 2,4,6,8 helyére asc II 0-át azaz 48-

at írunk. 

 

 

6-7. ábra - 
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1.6. A CryptoStream osztály 

Manapság különösen fontosak az adatok rejtésének technikái, hiszen például az interneten vagy akár a zárt 

hálózaton is áramolhatnak olyan adatok, melyek bizalmas voltuk miatt védelmet igényelnek. 

Advanced Encryption Standard (AES) - régen volt a DES (lucifer). A Rijndael titkosítási eljárást, mint 

Advanced Encryption Standardot az USA Szabványügyi Intézete (NIST) 2001-ben fogadta el, lecserélve ezzel 

az addigi, már elavult titkosítási eljárást, a DES-t. Az AES kiválasztását széleskörben meghirdetett verseny 

előzte meg. 

A NIST olyan szimmetrikus kulcsú blokk-kódolót keresett, amely 128 bites adatblokkok kódolására képes, és 

ehhez háromféle kulcsméret használatát teszti lehetővé: 128, 192 és 256 biteset. A kiválasztás szempontjai 

voltak: a kicsi méret, a nehéz törhetőség, a gyorsaság és a kis eszközökben való alkalmazhatóság. 1999 

augusztusában a kiválasztási verseny második fordulójában mindössze öt algoritmus maradt: a MARS, az 

RC6TM, a Rijndael, a Serpent és a Twofish. A győztés végül a Rijndael lett, amely eredeti nevét kitalálóiról 

(Vincent Rijmen és Joan Daemen) kapta – továbbiakban ezt nevezzük AES-nek. Az AES kódoló nem a 

„klasszikus” Feistel-struktúrát követi (mint például a DES), itt a kódolást és dekódolást különböző eljárások 

végzik. A kódolás négy különböző transzformáció többszöri megismétlése, míg a dekódolás az egyes 

transzformációk inverzének megfelelő sorrendben történő végrehajtása. Az AES a kódolásra van optimalizálva, 

aminek indoka, hogy több kódoló struktúra (CFB, OFB) csak ezt a módot használja. 
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Az encriptálást megvalósító függvény pedig a következő: 
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6-8. ábra - 

 

6-9. ábra - 

 

1.7. A GZipStream osztály 

A tömörítés, mellyel veszteségmentesen kisebb helyigényű állományokat hozhatunk létre, szintén alapvetően 

fontos a hálozati kommunikáció körében, hiszen egy-egy nagy állomány átvitele sok időt vehet igénybe. Ebben 

a példában mutatjuk meg, hogy a stream-ek egymásban ágyazva is működhetnek, sőt hála az eredeti absztrakt 

tervezésnek, ez célszerű használatuk rendje. Gyakori alkalmazás például webszolgáltatások esetén, hogy az 

enkriptált (tehát rejtett) tartalmat deflate eljárással (vagyis veszteségmentesen) tömörítjük, és a szolgáltatás 
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mindezt a szerveroldalon elvégezve küldi ki a csomagot. A fogadó oldalon a kitömörítés után a dekriptálás csak 

a jogosultnak sikerül, így a kommunikáció egyszerre hatékony és biztonságos is. 

 

 

A fenti példában egy FileStream-et foglalunk egy GZipStream-ba melynek futási képe az alábbi: 

6-10. ábra - 

 

Eközben a fájlrendszerben létrehozott tömörített állomány: 

6-11. ábra - 
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A tömörített állomány bináris tartalma a következő: 

6-12. ábra - 

 

1.8. A Deflate compression 

Mint a GZip, de kisebb, mert nem tartalmazza a utility-khez szükséges járulékos információkat. A programozó 

saját céljaira kiválóan megfelel. Itt is egymásban ágyazott stream-eket használunk. 

 

6-13. ábra - 
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6-14. ábra - 

 

1.9. System Environment demo 

Talán szorosan nem ide illik, de nagyon hasznos rendszerünk környezeti paramétereinek ismerete, sőt azoknak a 

programból történő elérése. Az alábbi ki programrészletben erre mutatunk példát. 

 

6-15. ábra - 

 

1.10. Az IsolatedFileStream osztály 

A .Net-ben a program állapot-jellemzőinek korlátozott jogokkal történő mentésére vezették be az Isolated 

Storage koncepciót. Isolated Storage tulajdonképpen egy virtuális alkönyvtár, ahol a fájlok tárolódnak. A 

felhasználó nem tudja, hogy hol van tulajdonképpen, de nincs is rá szüksége. A felhasználó csak arról értesíti a 

.Net-et, hogy Isolated Storage-t akar használni. A tárolás fizikai helye minden operációs rendszerben más és 

más lehet. Az alkalmazás az Isolated Storage osztályok használatával egyszerűen hozzáfér az állapot adataihoz, 

illetve képes ilyen állományokat létrehozni. Az Isolated Storage (statikus) eljárások vagy Assembly (közös), 

vagy felhasználó szerint szeparáltak. Elemei az IsolatedStorageFile és az IsolatedStorageStream. 

1.11. Irás az IsolatedStorege-be 
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Mint korábban láttuk, a Stream 

Writer lezárja a bennfoglalt IsolatedStorageStream-et. 

1.12. Olvasás az IsolatedStorage-ból 

 

6-16. ábra - 

 

1.13. Az IsolatedStorage megkeresése 

Bár a program szerzőjének nem kell tudnia, hogy közvetlenül hol helyezkedik el az izolált fájl rendszere, most 

mégis közre adunk egy kis labor-gyakorlatot, és megnézzük annak helyét. 
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6-17. ábra - 

 

Miközben az ISFConfig.txt állomány az alábbi helyen található: 

6-18. ábra - 

 

ahol valóban létezik… 

6-19. ábra - 
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1.14. A NetworkStream osztály 

Ez példa egy hálozatos adatátvitelt ismertet, melyben a kliens és a server oldal között történik az adatcsere 

természetesen stream-ek felhasználásával. 

A működési szerepet a checkbox állapota határozza meg az alábbi eseménykezelés szerint: 

 

6-20. ábra - 

 

Valójában a nyomógomb kétfunkciójú esetszétválasztott kódjában történik a kommunikáció az alábbi küldés és 

fogadás szerint. 
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Mint látható, az üzenet lehet kódolt vagy kódolatlan, illetve a fogadás szintén. A megoldás a korábban ismertett 

enkriptált, illetve dekriptált algoritmusokat használja az előzetesen felvett változók használatával. 

 

1.15. File olvasás és írás osztályok 

Láttuk, hogy a filestream alkalmazásával képesek vagyunk a fájlrenndszerben tárolt állományok írására és 

olvasására, de egy következő specializációs szint rendelkezésre állásával kiterjedt egyéb műveleteket is 

végezhetünk. Az alábbi projektben megvizsgáljuk, és teszteljük a System.IO névtérnek a fájlrendszert támogató 

osztályait a fenti projekt-tartalom alapján. 

6-21. ábra - 
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1.16. FileSystemInfo navigáció és utilities 
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Ebben a kódban meghívunk egy alább ismertetett rekurzív elvű függvényt, mellyel az alkönyvtárak szerkezetét 

„derítjük fel”. Ezekben az alkönyvtárakban található .cs kiterjesztésű állományokat egy StreamReader-rel 

beolvassuk, és „megszámláljuk” az érvényes sorokat. 

 

 

6-22. ábra - 

 

Ez tipikusan egy olyan feladat, melyben a rekurzív hívásra szükség van, sőt enélkül igencsak nehéz lenne az 

előre nem látható mélységű alkönyvtárakat felderíteni. Ha egy nagyobb feldatot adunk ennek a kódrészletnek, 

például határozzuk meg az ITMagister projektben a cs-ben írt kód sorainak számát akkor a következő ereményt 

kapjuk: 
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6-23. ábra - 

 

Vagyis a kiragadott alkönyvtárban a .cs kiterjesztésű állományok sorainak száma 20985 db. 

6-24. ábra - 
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6-25. ábra - 

 

1.17. File attributumok 

A System.IO névtérben lévő File osztály tartalmaz néhány tagfüggvényt, mellyel a fájlrendszerben szokásos 

néhány hasznos operáció elvégezhető. Ezek tekintjük át a következőkben. 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/System.IO.File(v=vs.110).aspx  

A mellékelt kódrészletben létrehozunk egy Guid filenevű állományt, majd a StreamWriter segítségével 

beleírunk, illetve lementjük. 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/System.IO.File(v=vs.110).aspx
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Ezt követően readonly-ra állítjuk az attributumát majd töröljük úgy, hogy a read only attributumot feloldjuk. 

1.18. File és Directory, valamint Path Utility osztályok 

A fájlrendszer alkönyvtár szerkezetének kezelése, bővítése, törlése szintén mindennapos feladat lehet. Lássunk 

ezekre egy-egy példát. 

 

A mellékelt kódrészletben létrehozunk egy fájlt, ha még nem létezik, majd a StreamWriter osztállyal beleírunk 

néhány sort. 

1.19. Encrypt és Decrypt 

Ebben a névtérben használhatjuk az encriptálás és a decriptálás metódusokat a mellékelt kódrészlet szerint, ahol 

a path változóben rejtett filenév a korábban létrehozott MyTest.txt. 

 

6-26. ábra - http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.io.file.encrypt(v=vs.110).aspx 
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1.20. Open és Read operációk] 

Végül megnyitjuk, és visszaolvassuk, illetve kiírjuk a StreamReader segítségével a korábban manipulált 

állományt, majd másoljuk és töröljük. 

 

6-27. ábra - 

 

1.21. FileSystemWatcher 

Helyet kapott itt még egy igen hasznos szolgáltatás ismertetése, mellyel a fájlrendszerben történt változásokról 

kaphatunk visszajelzést. 
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Mint a mellékelt kódrészletből látszik, egy adot path-lal kapcsolatos eseményekről kaphatunk információt, ha 

feliratkozunk a megfelelő eseményekre, melyeket a hozzájuk tartozó eseménykezelőben kezelhetünk. 

 

6-28. ábra - 

 

1.22. File writing and reading 

A klasszikusnak mondható fájl műveletekről pedig az alábbi kódrészletben találhatunk példát. 
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Ebben a kódrészletben érdemes észrevenni, hogy mód van az adott fájlt a beírás idejére zárolni a lock 

metódussal. Ezzel a konkurens írási operációkat zárhatjuk ki a kódban betartott szabályok konzekvens 

alkalmazásával, vagyis az unlock használatával. 

6-29. ábra - 
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1.23. StreamReader/Writer 

A stream-ek egymásba ágyazásának technikáját mutatja be az alábbi két utolsó példa: 

 

6-30. ábra - 

 

1.24. BufferedStream 

Végül a BufferedStream alkalmazására vegyünk egy példát, melyben a StreamWriterrel írunk a fájlba, 

miközben az egymásba ágyazott stream-eken keresztül folyik az operáció. 

 

6-31. ábra - 
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24. fejezet - Konzolos záró példa 

1. Az algoritmusok világa 

Az algoritmusok a programozás olyan építőkövei, melyek optimalizált megoldásokat nyújtanak gyakran 

használt, és általában erőforrás igényes feladatok jó minőségű megoldására. A hangsúly a jó minőségen van, 

hiszen az adott algoritmust használó program hatékonysága alapvetően az alkalmazott algoritmusok minőségétől 

függ. Ha például egy adott adathalmaz valamilyen szempontból történő sorbarendezése merül fel igényként, 

akkor egyáltalán nem mindegy, hogy azt a program milyen hosszú idő alatt végzi el. Ha a sorbarendezés 

gyorsan történik, akkor a programot is hatékonynak látjuk, míg kifejezetten bosszantó, ha az egyes operációk 

között tétlenségre kényszerítik a felhasználót. Persze néha elkerülhetetlen, hogy a gép hosszas, esetleg több 

másodpercig/percig tartó műveletbe bonyolódjon, de ilyenkor vagy a korábban tanultak szerint külön szálon 

futtatva tesszük lehetővé, hogy felhasználó egyéb hasznos dolgot csinálhasson, vagy legalább tájékoztatjuk a 

futó folyamat előrehaladásának mértékéről, hogy maga is láthassa, mennyi időt vesz majd igénybe az adott 

operáció. Az algoritmusok elképesztően bőséges irodalmából mi most a konzolos zárópéldában a fenti elvek 

betartásával nem egy ismert sorbarendezési algoritmust fogunk megvalósítani, hanem azt magunk „találjuk fel”, 

szemléltetve, hogy adott esetben mi is készíthetünk jó(??) algoritmust. Később a winform-os zárópélda után 

visszatérve, ugyanebben a projektben adunk egy winform-os megoldást is külön szálkezeléssel és haladás 

jelzéssel. 

1.1. A MaxItemSort első változata 

Mint azt más korábban megszoktuk, az objektumorientált szemléletben először egy inteface megtervezésével 

kezdjük, mellyel az adott, később realizált osztály továbbfejlesztését és specializálódását támogatjuk. A 

projektünk szerkezete tehát az alábbi: 

7-1. ábra - 

 

Az ISort interface-ben előírunk néhány kötelezően megvalósítandó háttér változót, és medódust az alábbiak 

szerint. 
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A metódusok közül a GetMaxItem visszaadja a legnagyobb tárolt értéket, míg a sorbarendezést magát a 

MakeSort függvény valósítja meg. 

A MakeSort publikus függvény igen egyszerű és rövid: 
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Ha külön szálon szeretnénk megvalósítani, akkor a withownthread flag állása szerint vagy egy új szálon, vagy 

az akruális processen belül hajtjuk végre a MakeSortInside private hatókörű tagfüggvényt. Tuljadonképpen ez a 

függvény a lényege az eljárásnak, melynek elvi alapja az, hogy egyszerűen végigolvassuk az elemeket, majd 

kiválasztjuk a legnagyobbat, és annak helyére az adott ábrázolható legkisebbet helyezzük, így ezt az indexet a 

továbbiakban kizárjuk a feldolgozásból. A legnagyobb elem kiválasztásának függvénye a GetMaxItemInside 

private metódus: 

 

A MakeSortInside függvény pedig a következő: 
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A tagfüggvény használata után rendelkezésre állnak a csökkenően és a növekedően rendezett tömbök, illetve 

egy-egy, csak az indexeket tartalmazó lista, mellyel az eredeti rendezetlen listát is manipulálhatjuk, illetve 

bejárhatjuk. Ez a rendezés meglehetősen erőforrás-igényes, hiszen készít egy másolatot, amit minden 

alkalommal újra és újra végig jár a komparációs (összehasonlító) hurokban. Most azonban az volt az első 

célunk, hogy lássuk egy algoritmus megvalósításának elemi építőköveit az egyes részfeladatokon keresztűl. 

Ha optimalizálni akarnánk a fenti kiinduló algoritmust, akkor nyilván a másolatok kiváltását (a sorbarendezés az 

eredeti tárolóhelyen valósuljon meg), a legnagyobb elem kiválasztását, csak a még fel nem dolgozott elemeket 

vegye elő, stb. irányban lenne érdemes gondolkoznunk. Azok az algoritmusok, melyek ennél jóval 

hatékonyabbak, alkalmazzák a fenti egyszerűsítéseket, mint azt egy későbbi példán látni fogjuk. Keményen 

megdolgozva tehát (és még nem tudjuk, de nagy-nagy erőforrás pazarlás árán) létrehoztunk egy sorba rendező 

algoritmus osztályt, mely biztosítja a csökkenő, a növekedő, és az index alapú hozzáférést az adott rendezetlen 

halmazhoz. Kevés időt töltöttünk vele, és azt csinálja, amire szükségünk van, ismerjük a hátrányait, de 

megteremtettük a lehetőségét annak is, hogy háttérben futtassuk, vagyis ha nem túl sok elemű rendezettség a cél, 

akkor ez így jó, ahogy van. Ez a meggondolás nagyon fontos! Nem a mindenáron való hatékonyság az első 

szempont, hanem az alkalmazás diktálta minimális ráfordítás és az eredmény szükségességének az aránya. Ha 

például a legnagyobb elemszám 10000 akkor ez az algoritmus még elmegy. Ha 1000 akkor meg kifejezetten jó. 

Ha azonban 100000 elemű sorbarendezésre van szükség, akkor bizony mélyebbe kell nyúlnunk képzeletbeli 

pénztárcánkba, hogy finanszírozzuk a hatékonyabb eredményt. 

A konzolos alkalmazásban a főprogram az alábbi: 
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Ebben látható, hogy 10000 elemű véletlenszámokkal feltöltött tömb sorba rendezése az alábbi kimenetet 

produkálja: 

7-2. ábra - 
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Ugyanezt az algoritmust, vagyis a korábban elkészített osztályt egy windows form projektben alkalmazva, és az 

alábbi vizualitást kölcsönözve neki: 

7-3. ábra - 

 

Ezen a form-ol állithatjuk az osztály egyes korábban definiált tulajdonságait, pl.: háttérben történő futtatás, 

prioritás beállítás, sleep funknció, eseménykövetés, process kijelzés, stb. A futási idő a következőképpen alakul: 

7-4. ábra - 

 

7-5. ábra - 
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Vagyis külön szálon futtatva még grafikus környezetben is már csak a negyede a futási idő, és ez ebben az 

esetben elegendő lehet, figyelemmel arra, hogy milyen gyorsan valósítottuk meg. Vagyis mindig mérlegeljük a 

hatékonyság és a ráfordítás arányát. 

Most pedig nézzünk néhány megvalósítást létező algoritmusok alkalmazására. 

7-6. ábra - 
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Mint látható, a példa kitér néhány ismert algoritmus alkalmazására az alábbi interface alapján: 
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1.2. Az ICompare interface implementálása 

Ha egy osztály megvalósítja az ICompare interface-t, melynek egy kötelező tagfüggvénye van, a Compare 

metódus, akkor a C# biztosítja a sorbarendezésének lehetőségét. Ezt csak azért mutatjuk meg, még az ismert 

rendezések előtt, hogy lássuk, milyen alapvetően beépültek a nyelvi elemek közé az algoritmusok. Használatuk 

azon alapszik, hogy a Compare metódus visszatér egy nagyobb vagy kisebb jelzéssel, és ez alapján, mint láttuk 

(vagyis a Compare metódus hívásával), az elemek összehasonlítása, majd a rendezése megoldható. Vegyünk 

egy olyan osztályt, mely megvalósítja az ICompare interface-t. 

 

Az a tervünk, hogy megmutatjuk, hogy egy konténerben tárolt, az ICompare interface-t megvalósító osztály a 

konténernek egyik tagfüggvényével sorba rendezhető, vagyis minden algoritmus-írás nélkül is eredményre 

juthatunk, de ennek ellenére úgy véljük, az algoritmusok készítésének alapfokú elengedhetetlen. Tehát a fenti 
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osztályból adott számú elemet egy ArrayList-ben tárolunk. A feladat az, hogy a tartalom rendezett legyen az 

osztályok OneValue értéke szerint. 

 

A fenti kódból látszik, hogy a rendezés mindössze egy sor alkalmazásával megoldható. 

7-7. ábra - 
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Mint láttuk, az ICompare interface implementálásával a C# beépített konténerei képesek a tartalom adott 

szempont szerinti rendezésére, azonban ez nem mindig a legjobb megoldás, hiszen itt a tároló osztálynak ez nem 

egy végsőkig optimalizált metódusa, ami a legjobban illik a mi igényeinkhez, ezért szükség lehet ennél is 

hatékonyabb algoritmusokra. Vegyük sorba tehát ezek. Első legyen az ún. InsertSort, de még mielőtt 

belevágnánk, ismerjük meg az algoritmusok egyik legfontosabb mérőszámának, a futási idő képletének 

fogalmát, ami a bemenet függvényében a végrehajtáshoz szükséges időt jelenti. Ennek a jellemzőnek - 

amennyiben az algoritmus által kitűzött feladat véges számú lépésben megoldható - ismeretében becsülhetjük a 

rendszer órajele, illetve az egyes utasítás-végrehajtások által igényelt gépi ciklusok alapján a szükséges időt. 

A következőkben konzolos projektben teszteljük a legismertebb rendezési algoritmusokat az alábbi szerkezetű 

projektben. 

7-8. ábra - 
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1.3. Az InsertSort. 

Az insert sort működése azon alapszik, hogy halmaz elemeinek balról jobbra történő összhasonlítása során az 

éppen vizsgált elem a baloldali rendezett listába kerül beszúrással úgy, hogy a már rendezett halmaz jobbra 

történő blokkmozgatással biztosít helyet az beszúrandó elemnek. Ha például a kiinduló lista 

6 8 1 4 9 5, akkor lépések a következők: 

6 8 1 4 9 5, 

1 6 8 4 9 5 , 

1 4 6 8 9 5, 

1 4 5 6 8 9 

A grafikus vizualizáción látszik a rendezett és a redezetlen halmazok pillanatnyi állapota. 

7-9. ábra - 
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Az InsertSort növekményes algoritmus. A számítási idő korlátos erőforrás. A futási idő képlete: c1∙n2, ahol n az 

elemszám Például: Ha egy gép 1 milliárd (1* 10^9) műveletet hajt végre 1 sec alatt, akkor egy 1 millió elemből 

álló tömb rendezéséhez szükséges idő t=(c1∙(10^6)^2)/10^9, ahol c1 egy n-től független állandó pl: 2, egy olyan 

állandó, amely a programban található utasítások számát reprezentálja. (milyen tömör a program). Ekkor t=( 

2*(10^6)^2)/10^9=2000sec, ami 33min. Az insert sort működésének szemléltetése a kártyák sorbarendezéséhez 

hasonlít, amikor a rendezendő elemet a pakli adott részébe szúrjuk, miközben a felül lévő csomag eggyel feljebb 

kerül. 
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Az InsertSort használatára írt konzolos teszt a következő előkészített tömbön hajtódik végre: 

 

Ezt követően az egyes insert sort változatok a következő futási képet adják: 
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7-10. ábra - 

 

1.4. A Buborék rendezés 

Mellékeljük egy későbbi gyakorlat futási képét, amelyen éppen a buborék rendezés grafikus vizualizációját 

látjuk. 
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7-11. ábra - 

 

Nevét onnan kapta, hogy az eredmény bufferben, mely egyben az originál buffer is, soros olvasással és 

összehasonlítással a legkisebb elem egyre előrébb jut, akár a könnyű buborékok a nehezebb folyadékban. 

Részletesen: 

A rendezés a sorozat (tömb) legvégéről, tehát fordítva az eleje felé indul. Hátulról minden T[b] elemet 

összehasonlítunk a megelőző elelmmel T[b-1]-el. Ha a követő elem (T[b]) kisebb, mint az előtte lévő megelőző 

elem, T[b-1], akkor a két elemet felcseréljük. A sorozat elejére érve a legkisebb elem a helyére kerül. Innen az 

elnevezés, a kisebb elemek úgy emelkednek, mint a könnyű buborékok a folyadékban. Amikor egy sorozat 

végén a legkisebb elem a helyére kerül, akkor a következő sorozat már rövidebb lesz eggyel, hiszen nem kell az 

elejéig menni, mert ott már a helyén van az eddigi legkissebb elem. 

Egy menetben mindig egy elem helyretételére van mód az egyre rövidülő sorozatokban. A folyamat addig tart, 

míg a sorozat hossza már csak egy elem. A sorozat már rendezetté válhat a végső iteráció előtt is. Ez onnan 

látható, hogy a sorozat rendezésében nincs cserélendő elem. Ilyenkor az iteráció megszakítható. Ha pedig 

minden második iteráció végén a legnagyobb elemet a sor végével kicseréljük, vagyis nem csak felfelé, hanem 

lefelé is mozognak a buborékok, akkor a hatásfok javítható. Ez az ún. osszcilláló rendezés. Szokás az 

algoritmusk világában egy olyan kódszerű leírását adni a megvalósítandó feladatnak amit pszeudó kódnak 

hívunk: 

 

Látható, hogy a magunk kreálta rendezéshez képest ez már sokkal jobban tervezett és hatékonyabb. Nincsenek 

árnyék bufferek, nincs felesleges iteráció és összehasonlítás, mert a feldolgozott elemek mind kiesnek a 

következő rendezési ciklusból. Bár sokkal jobb, mint a mi első algoritmusunk, az az általános vélemény, hogy 
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nem túl gyors és gazdaságos. Ez azért van, mert létezik ennél jóval hatékonyabb megoldás is, mint az látni 

fogjuk. 

Az ehhez tartozó leszármaztatott és az ISort interface-t megvalósító, az alaposztályból származó osztály az 

alábbi: 
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A konzolos tesztelési kód az alábbi: 
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A program futásának eredménye következő lesz: 

7-12. ábra - 

 

1.5. A MaxMinSort generikus változata 

A MaxMinSort a MaxItemSort generikus változata, a már korábban létrehozozott konzolos tesztelésű 

algoritmusunk továbbfejlesztése, melyben ráadásul kipróbálunk két iteratív technikát is, mert megvalósítjuk 

iteratív és rekurzív elven is a mag feladatot jelentő operációt. Továbbra sem fűzünk nagy reményeket a 

hatékonyságához, de legalább azt csinálhatunk vele, amit csak akarunk. 
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7-13. ábra - 

 

A MaxMinSort továbbfejlesztésénél igyekeztünk korábbi hátrányaiból lefaragni. A fenti képen látszik, hogy az 

eredmény buffer kétoldalról történő feltöltése valósul meg. Az algoritmus egyébként továbbra sem bonyolult, 

működése azon alapszik, hogy egy másolat tömbből egy eredmény tömbbe mindig az adott sorozat legnagyobb 

és legkisebb elemét emeljük át. Ezzel egyidőben egy másik tömbbel logikai értékkel jelezzük, hogy az adott 

indexű elemet már feldolgoztuk. Így a következő iteráció csak azok közül az elemek közül hozza a Max-ot és a 

Min-t amelyik még nincs feldolgozva. Persze alkalmazhatnánk buffer pozíció mutatókat és operálhatnánk az 

originális halmazban és ezzel a másolati tömb létrehozása kezelése stb. nélkülözhető lenne, de szemléletesség 

érdekében ettől most eltekintünk. Azt tapasztaljuk majd, hogy az iteratív változat sokkal gyorsabb, mint a 

rekurzív és ez szinte mindig így van, figyelemmel a rekurzió hívási veremkezeléséhez tartozó overhead-re 

(költség). 

Először az iteratív megoldás kódját tekintsük át: 
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7-14. ábra - 

 

A rekurzív megoldásban a kilépési feltétel az az eset, amikor már csak egy feldolgozandó elem maradt. 
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7-15. ábra - 
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1.6. A Selection sort 

Már a mi kezdetleges MaxMinSort megvalósításunk tervezésénél is felmerült annak szükségessége, hogy ne 

használjunk másolati halmazt, hanem közvetlenül az eredeti halmazban végezzük el a szükséges helycseréket. 

Persze ehhez szükséges lenne tudnunk, hogy mely része a halmaznak rendezett és mely része rendezetlen. Nem 

jelenthet meglepetést, hogy erre a célra egy mutatót/indexet használunk, mely elválasztja az originális halmaz 

rendezett és rendezetlen részét egymástól. A Selection sort működése azon alapszik, hogy a rendezetlen halmaz 

legkisebb értékű elemét kicseréljük a rendezetlen halmaz első elemével, majd ezt az elemet a rendezett halmaz 

új felső határolójának állítjuk be, vagyis a következő ciklusú feldolgozásban már nem vesz részt. A 

leszármaztatott osztály kódja az alábbi: 
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7-16. ábra - 
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Mint látható, ez a rendezés az eddigiekhez képest jobb hatásfokúnak, de még ennél is lesz jobb algoritmusunk. 

1.7. A QuickSort 

A QuickSort, mint a neve is mutatja, igen gyors algoritmus, és lássuk be, egy sorbarendezésnél ez talán a 

legfontosabb szempont. A gyors rendezés alapja az, hogy a halmaz egy tetszőleges kiválasztott eleméhez képest 

a baloldalra kisebb, a jobb oldalra nagyobb elemeket pakoljuk, majd ezekre, mint részhalmazokra, újra 

elvégezzük a sorba rendezést, amíg a lista teljesen rendezett nem lesz. Szokás kombinálni a pivot (halmaz határ 

jelző) halmazaira a selection sort-ot, ha a részhalmaz elemszáma kisebb, mint 10. 

A projektben három változatot készítünk, itt azonban helytakarékosság érdekében csak egyet mutatunk meg 

részletesen. 
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7-17. ábra - 

 

Az eredmény magáért beszél, valóban egy nagyságrenddel gyorabb megoldást ad. 

1.8. A főprogram kialakítása 

Végezetül pedig megadjuk a konzolos főprogram listáját, mely a fentiekben bemutatott futási képeket 

produkálta. A főprogram kialakításánál igyekeztünk ez egyes részfeladatokat tesztelhető módon elkülöníteni és 

mellékeljük a komplett szabványos dokumentációt is. 
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A főprogram mellett, bár itt nem kapott helyet, készítettünk egy összehasonlító winform-os alkalmazást is, 

melyet a projekt tartalmaz. 
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25. fejezet - Winform-os zárópélda 

1. A cél kijelölése 

Manapság szinte kötelező csak olyan számítógépes játékokkal játszani, melyek rendkívül élethű grafikai 

szolgáltatásokkal rendelkeznek. Még ebben a kategóriában is kiemelkedőek a labdarúgást szimuláló játékok, 

melyek élethűségére jellemző, hogy például családunk idősebb tagjai rendre tévé-közvetítésnek nézik. 

Zárópéldaként, ha nem is ilyen minőség igényével, de készítsünk mi is egy olyan játékot, mely 

objektumorientált szemléltben egy foci szimulátort valósít meg. 

8-1. ábra - 

 

Az egyes játékosok önálló algoritmus alapján mozognak és törekszenek az ellenfél hálójába küldeni a labdát. 

Mivel objektumorientált megközelítést alkalmazunk, ezért az egyes játékos típusok (védők, támadók, 

középpályások stb.) egy ősosztályból származnak, és már a tervezés első fázisától kezdve elválnak garfikus 

megjelenítésüktől. 

2. A tervezés első lépései 

A tervezés első fázisa, mint azt az assembly fejezetnél is láttuk, az egyes, a játékra jellemző játék-elemek és 

szerepek meghatározása. Lesz egy játékos szerep, és lesz egy játéktér, valamint lesznek szabályok, melyet a 

játékosok betartanak. Az első megközelítésben egy játékos osztályt és egy meccs osztályt veszünk fel. A 

kiinduló projektben, melyet konzolos típusú projektben készítünk el, nem is lesz más, mint az alábbiak: 

8-2. ábra - 
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3. Az alaposztályok 

A konzolos „kiszerelésnek” az az oka, hogy még nem kell grafikai megjelenítést illesztenünk az objektumok 

viselkedéséhez, mert csak az objektumok egymásközti logikai absztrakcióját valósítjuk meg. Persze már így is 

lehet majd tesztelni a játékot, de csak egy-egy kiírt sorral jelezzük az egyes eseményeket és azok 

következményeit. 

8-3. ábra - 

 

Az első osztály, amit elkészítünk, az a játékos ősosztály, melynek tulajdonságai az alábbiak: 

8-4. ábra - 
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A tulajdonság halmaz az alábbi jellemzőket zárja egységbe: 
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A másik alapvető osztály a játékot kezelő (a játékosokat magába foglaló) keret osztály, a meccs. 

8-5. ábra - 

 

Ebben az osztályban az egyes tulajdonságok és metódusok az alábbiak: 
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A főprogram az objektumorientált megközelítésnek köszönhetően már szinte alig tartalmaz kódot, hiszen az 

egyes funkcionalitásokat nem itt „tároljuk”, hanem az alaposztályokban. 
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8-6. ábra - 

 

A játék a konzolos tesztben úgy valósul meg, hogy az egyes játékosok egy véletlen szám alapján adnak jó és 

rossz passzokat, így a labda rendre a saját, illetve az ellenfél játékosához kerül. Mint a tulajdonságok halmazánál 

láttuk, készül egy statisztika a jó és a rossz átadásokról mind a 22 játékos esetében, amik osztályait egy-egy 

tömbben, mint konténerben vettünk fel. 

8-7. ábra - 
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4. Az alaposztályok specializálása 

Mivel az egyes játékosok eltérő szerepeket játszanak, ezért a következőkben az alaposztályokat specializáljuk az 

egyes játékos típusok szerint. Ennek projekt állományai a következők: 

8-8. ábra - 
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Látható, hogy G_ előtagú (General játékos) és K_ előtagú (Kapus játékos) interface-eken keresztül nyeri el 

specialitásait az alábbiak szerint: 

8-9. ábra - 
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A generális játékos megvalósítja az IG_Player interface-t, melynek kódja az alábbi: 
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Az egyes szerepek tokenjeit egy enumerációban adjuk meg, és a berendezés idején ezek figyelembe vételével 

történik a használható játéktér és viselkedés kijelölése. Mivel minden játékos megvalósítja a fenti interface-t, 

ezért egyszerű a játékosok mozgását mintegy központilag vezérelni. 
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A kapusok azonban nem viselkedhetnek csak az általános játékos szabályrendszere szerint, ezért rájuk egy külön 

interface-el szabunk házirendet. 

 

Mint utaltunk rá, egy-egy kapus megvalósítja az általános játékos inteface-t, és a kapusét is. 
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A fentiekhez hasonlóan a mecs is egy interface-en keresztül nyeri el végső házirendjét. 

8-10. ábra - 
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Mely alapján a kód az alábbi: 
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 Winform-os zárópélda  

 736  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Helyet kapott még a felület osztály, mely hátterül szolgál a játéktér számára, és melynek grafikai megjelenítése 

az alábbiakban látható. 

8-11. ábra - 

 

Fontos része a játéknak a játéktér interface, mely alapján tulajdonképpen a berendezés történik. 

8-12. ábra - 

 

Ennek teljes kódja: 
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Mielőtt a grafikus megjelenítést alkalmaznánk, készítsünk egy konzolos alkalmazást a specializált játék elemek 

együttműködésének tesztelésére. 

 

 

Ebben a változatban már részletes text üzenetekkel jelezzük az egyes eseményeket. 

8-13. ábra - 
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Mint látható, a névvel rendelkező játékosok már pontosan tudják, hogy kinek milyen átadást sikerült adniuk, 

vagyis „képük van a játék állásáról”. Az is látszik, hogy egy rossz átadást követően kerül a labda a bal oldali 

játékosoktól a jobb oldali játékoshoz. 

8-14. ábra - 

 

Az utolsó lépésben pedig egy grafikus windows kliens projektben fogjuk össze a játék motorját és az aktuális 

megjelenítést. 

8-15. ábra - 
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A fenti képen látszik, hogy a 108-adik másodpercben a jobb oldali Jobb_Támadó_Jenő nevű játékos a 

félpályáról gólt szerez, mellyel éppen kiegyenlít. 

8-16. ábra - 
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26. fejezet - Gyűjtemények, tömbök 
kezelési problémái. 

1. Bevezetés 

Gyakori feladat, sőt egyészen biztosan minden alkalmazás tartalmaz olyan programozási részleteket, melyekben 

valamilyen gyűjteményes tárolóból adott feltételek szerint visszakeresés történik. Azok az általános tároló 

elemek, melyeket ezekre használunk (tömb,list,arraylist stb.) alkalmazása esetén a visszakeresés a tároló 

általában indexált elemeinek soros feldolgozásával és az adott feltétel szerinti szétválogatásával valósul meg. 

Programtechnikailag gyakori megoldás egy hurokképzés, és a ciklus magban történő elemzés és szétválogatás, 

ami a C és asm programozóknak már a „könyökükön jön ki”. 

A feladat általános értelemben olyan sokszor merül fel, hogy már régóta szükség volt egy programozási 

eszközre ezeknek a feladatoknak az „automatizálhatóságára” és szabad algoritmizálhatóságára, aminek a fentiek 

miatt azonban önmagában is eléggé általánosnak kellett lennie ahhoz, hogy valóban használható legyen. A 

feladat absztrakt formában nagyon hasonlít a relációs adatbázisok világában használatos igényekhez, melyeket 

az SQL nyelv igen hatékonyan kezel. Gondoljunk arra, hogy az eredetileg egymással is összefüggő táblákból az 

SQL nyelv segítségével egészen komplex halmazokat generálhatunk, melyben a ”tárolóból”, a „táblából”, az 

SQL nyelv szintaxisa alapján képzett „lekérdezés” állítja elő a megfelelően „leválogatott” ereményt. Az előbbi 

felismerés vezett el a Linq „Langauge Integrated Query” bevezetéséhez, melynek a Linq To Object változatával 

ismerkedünk meg megelőbb. 

2. LINQ to Object 

Legyen az első példánk egy antikvitás nyilvántartó program egyik osztálya melyben az egyes antikvitások 

adatait szertnénk tárolni. 

9-1. ábra - 

 

Ennek az egy régiséget leíró entitásnak a memóriában egy osztály felel meg az alábbiak szerint. 
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Amikor egy régiségekből származó halmazból szeretnénk leválogatni, akkor ezekből az osztályokból egy 

gyűjteményt hozunk létre, melyben a hagyományos módon egy ciklus felhasználásával keresnénk vissza a 

keresési kritériumnak megfelelő osztályokat. Fejest ugorva ez első példába, nézzük az alábbi kódrészletet, ahol a 

gyűjtemény az antikvitás osztályokkal az alábbiak szerint feltöltött. 
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Az osztály definícójában az ún. AutoImplement tulajdonság megadást alkalmaztuk, mely egyenrangú egy háttér 

változó létrehozásával, és a hagyományos get, set függvény elkészítésével. Az osztályok feltöltése pedig az ún. 
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object inicializers–el történik, vagyis az üres konstruktor mögött felsoroljuk/értékadjuk az összes publikus 

tulajdonságot. 

Mindezekkel az alábbi kódrészletre irányítsuk figyelmünket: 

 

Itt az első "linq to object", mely minden olyan osztályon alkalmazható, mely implementálja az IEnumerable<T> 

interface-t. Az IEnumerable<T> csak a GetEnumerator tagot tartalmazza, de az Enumeratort tartalmazó tagok 

implementálják az IEnumerator interface-t, amely a Movenext(), a Reset(), és a Current() metódusokat 

valósítják meg. Ezért lehet csak előre haladni, mert nincs MoveBack(), mint pld. egy Compozitban DP-ben. 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.collections.ienumerable(v=vs.110).aspx  

A query előtti var az ún. implicit típusmegadású lokális változó, (Implicitly typed local variable) mely 

kiértékelésénél a inicializáló kifejezés típusával történik a változó tipizálása. Mindig kötelező a kifejezés 

megadása, nem lehet var bubu;, csak var bubu = 5;, ami pld. int bubu = 5-el egyenértékű. 

Esetünkben, ha futást megszakítva megnézzük a query típusát, természetesen az IEnumeratort látjuk mely egy 

stringre lett generizálva. 

query {System.Linq.Enumerable.WhereSelectListIterator<_01_Tutorial.Program.CicAntique,string>} 

System.Collections.Generic.IEnumerable<string> 

{System.Linq.Enumerable.WhereSelectListIterator<_01_Tutorial.Program.CicAntique,string>} 

A from kulcsszót követő ún. query eypression tölti fel a query implicit típusmegadású lokális változót. A query 

eypression a következő elemekből áll (most) 

1. from p reprezentál egy elemet a tárgyak gyűjteményből, ennek a p-nek mindene van, ami egy CicAntique-

nak, és a List<CicAntique> gyűjtemény egy eleme. 

2. in people a forrását mutatja a query képzésének. (Most a people (List<CicAntique>) gyűjtemény. 

3. where p.Antique_PK < 10: a megszokott szűrési feltétel, mely egy logikai érték 

4. select p; : a query kimenetének kifejezése (mi jelenjen meg a query-ben) (most minden CicAntique sort, amit 

egyenként egy-egy p reprezentált a legyűjtés idején) 

9-2. ábra - 

 

Vagyis arra a visszakeresési feltételre, hogy az Antique_PK<10, csak egy osztály lett megfelelő. 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.collections.ienumerable(v=vs.110).aspx  

Mivel nincs új assembly, melyet alkalmazunk, hogyan történhet mindez, vagyis mi hajtja végre az sql-szerű 

sorokat. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.collections.ienumerable(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.collections.ienumerable(v=vs.110).aspx
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2.1. Extension Method 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/bb383977.aspx  

Az extension method eredeti definiciója szerint lehetővé teszi olyan tagfüggvényeknek az eredeti beépített 

típusokhoz való illesztését, melyekkel az eredeti típus nem rendelkezett. Mindez úgy lehetséges, hogy az eredeti 

névtér dll-t nem kell újra fordítani, hanem, mint azt a neve is mutatja, az eredeti tagfüggvény készletet kiterjeszti 

az újjal. Ehhez készítsünk egy új osztályt, melyben például a sztring adattípus extension method-jait gyűjtjük 

össze. 

 

Az extension method alapvetően ugyanolyan, mint egy hagyományos tagfüggvény, azonban a paraméter előtt 

(melynek típusára a kiterjesztés vonatkozik), a this kulcsszó áll, valamint a tagfüggvény és a burkoló osztály 

kötelezően static hatókörű. A fenti példában készítettünk egy olyan kiterjesztést, mely „kilopja” az üres 

karaktereket a sztringből. Használatára a következő példa szolgál: 

 

A futási kép pedig az alábbi: 

9-3. ábra - 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/bb383977.aspx
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Vagyis az extension method alkalmazásával lehetőség van olyan új eljárásokat csatolnunk statikus hatókörrel, 

melyek akár generikusak is mehetnek. Sőt, ha az object típushoz illesztjük, akkor minden ebből származó 

típusban elérhetjük. 

 

 

Az alkalmazásban az alábbiak szerint hívjuk: 
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A futás eredménye: 

9-4. ábra - 

 

Készült tehát egy Where<T> és egy Select<T> extension method, mely felel az IEnumerable inteface-ben a 

kívánt végrehajtásért. 

2.2. Lambda expression 

A lambda expression lehetőve teszi, hogy mini anonim függvényeket illesszünk, be paraméterek helyébe melyek 

kiértékelése a paraméter átadást megelőzi. Az egyik legnagyobb haszna a lambda expression használatának, 

hogy nem kell apró kevés algoritmikai egységből álló függvényeket készítenünk a hagyományos módon 

(deklaráció, paraméterek, visszatérő érték, stb.), hanem az ún. delegate (anomin függvény) felhasználásával 

közvetlenül a kódba illeszthető módon hivatkozunk rájuk. Az alap szerkezet InputParaméter => 

Végrehajtandó kód. Vegyünk egy példát: 

n => n % 2 == 1 Igy olvassuk: az Input paraméter az n melyre a visszatérő érték az (n%2 == 1) 

kiértékelése után keletkezik. Ebben az esetben ez egy bool, mely az input paraméter 2-vel történő maradékos 

osztásának eggyel való azonosságát logikai típusként adja, vagyis true, ha páratlan és false, ha páros az 

inputként kapott n. A következő példában vélhetően világossá válik a Where extension method, és a lambda 

expression használata. 

 

A fenti példában egy generikus List objektum .Where extension methodját töltjük fel egy lambda expression-

nel, melynek kiértékelése alapján keletkezik a páratlan számok részhalmaza, mellyel rögtön inicializálunk egy 

oddNumbers nevű, int-re generizált új List objektumot. 

Mindezek alapján a korábban az SQL szintaxissal megadott 
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leválogatást felfoghatjuk úgy is, mint a következő lambda expression és extension method alkalmazásával 

kódolt megoldást. 

 

További egyszerűsítési, vagy inkább kódolástechnikai lehetőség, hogy a Where extension method-ot egy 

delegate-re cseréljük, melyet korábban definiálunk. Ennek akkor van értelme, ha a például a where feltétel futási 

időben változik, és akkor az aktuális where delegált egy egyszerű értékadással létrehozható. 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb549151.aspx  

 

A legkomplexebb kódolási technika pedig az, amikor egy anonimus delegate-et használunk a where feltétel 

generizálására. Ehhez azonban tisztáznunk kell a hagyományos delegate, a generikus delegate, és az anomimus 

delegate közötti különbségeket, melyre az alábbi példa alkalmas. Mindenekelőtt készítünk egy hagyományos 

függvényt, például egy sztring nagybetűssé tételére. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb549151.aspx
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Fenti példában tanultak alapján tehát az anonimus delegate alkalmazásával a fenti példa: 

 

Fenti írásmódban az egyes extension method-okat az Expression<T> alapján egy fában rendezve jelöljük, ahol 

minden node egy-egy query kifejezést rejt, melynek kiértékelése a root-tól való távolságuk sorrendejében 

történik. 
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 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb335710.aspx  

Vagyis az sql szintakszisú kódolás valójában a fenti formájú kódolásra fordul. 

9-5. ábra - 

 

A legutolsó példában a következő kódrészletre a fordító (anonimus típusú megadás) egy a CicAntique osztályra 

generizált lista konténer tartalma szerint hozza létre az új CicAntique osztályt a megfelelő tulajdonságokkal. 

 

9-6. ábra - 

 

2.3. A Linq nyelvi kiterjesztés operátor csoportjai 

Az operátorok olyan funkcionális logikai csoportokba rendezhetők, mely a használatot és az áttekintést 

nagymértékben megkönnyíti. 
 

Grouping GroupBy, ToLookup 

Joining GroupJoin, Join 

Ordering OrderBy, ThenBy, OrderByDescending,ThenByDescending, Reverse 

Projection Select, SelectMany 

Restriction Distinct, Where 

Set Concat, Except, Intersect, Union Distinct 

Aggregation Aggregate, Average, Count, LongCount, Max, Min, Sum 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb335710.aspx
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Conversion AsEnumerable, Cast, OfType, ToArray, ToDictionary, 

ToList,ToLookup 

Element DefaultIfEmpty, ElementAt, ElementAtOrDefault, First, 

FirstOrDefault, Last, LastOrDefault, Single, SingleOrDefault 

Equality SequenceEqual 

Generation Empty, Range, Repeat 

Merging Zip 

Partitioning Skip, SkipWhile, Take, TakeWhile 

Quantifiers All, Any, Contains 

2.4. Where clause (Restriction) 

Ebben a fejezetben az egyes where feltételek alkalmazásait tárgyaljuk a formális sql szintakszis és az extension 

method használatával. Mint tudjuk, a where feltétel a szűrés (filter) funkcióját valósítja meg úgy, hogy 

valamilyen feltétel szerint kizár, illetve kiemel elemeket a forrás halmazból. Mivel tudjuk, hogy a fordító 

valójában generikus extension method-okat fordít a szűrési feltételekből, ezért ebben a deklarációs módban 

ismertetjük a használatukat. Valójában két where generikus extension method létezik melyből az egyszerűbb az 

alábbi: 

2.4.1. public static IEnumerable Where<T>(this IEnumerable<T> source, 
Func<T,bool> predicate) 

 

A fenti generikus extension method egy IEnumerable interface-t ad vissza, és mint minden rendes extension 

method, a this kulcsszóval utal a kiterjesztendő típusra. Egy további paramétere van, ami egy generikus 

delegate, mely logikai értéket ad vissza, és egy tetszőleges típusra generikus. Fentiek az jelentik, hogy a Where 

egy predicate nevű „mini függvény” elemenkénti kiértékelésével, illetve annak visszatérési értéke alapján gyűjt 

vagy ignorál. Nézzünk egy példát a korábban feltöltött targyak List<CicAntique> felhasználásával először sql 

szintakszissal: 

 

9-7. ábra - 
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Vagyis olvasható formában azokat az osztálykokat válogattuk le, melyek megfeleltek annak feltételnek, hogy a 

szerző neve Author == „Oláh Gábor”. Tudjuk, hogy valójában extension method-okra fordul a kódrészlet ezért 

felírhattuk volna így is: 

 

Fenti kódolási technikánál a Func<T,bool> delegate szerint a lambda expression p => p.Author == „Oláh 

Gábor” maga a delegate alatt lévő „mini függvény”. Vagyis minden elem esetén megtörténik a kiértékelés, ti. 

hogy az Author tulajdonság egyenlő-e „Oláh Gábor”-al, és eszerint bekerül-e a leválogatásba vagy sem. 

9-8. ábra - 

 

Természetesen a két lekérdezés ugyanazzal az eredménnyel jár. Sőt megoldhattuk volna ez a lekérdezést egy 

külön definiált delegate alkalmazásával is így: 

 

9-9. ábra - 
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2.4.2. public static IEnumerable Where<T>(this IEnumerable<T> source, 
Func<T,int, bool> predicate) 

A másik extension method predicate generikus függvényének paraméter listája egy int típussal bővül. 

Alkalmazása akkor célszerű, ha az elemek indexét is fel akarjuk használni a leválogatási feltételek között. Ebben 

a függvény változatban az index paraméter a listában való sorrendjét jelöli, ami rendesen egy nulla bázisú 

idexelő. Bármilyen nevet adunk neki, mindig a lista elem sorszámát hozza, így akár ezzel az egy paraméterrel is 

leválogathatjuk ablakos technikával a lista elemek egy-egy sorrendi részhalmazát. (pld. az első 200 elemet). Az 

alábbi példában kombináljuk a listában való sorrendiséget a lista elemek egy tulajdonságával. 

 

Csak azok a lista-elemek fognak „átesni” a szűrőn, amelyek a második elemtől számozottak és az Antique_PK 

értéke kisebb mint 100. (Csak kettő lesz ilyen) 

9-10. ábra - 

 

2.5. A projekció (Select polimorf I. ) 

Hasonlóan a where extension method-hoz, a select is két paraméterezésben áll rendelkezésre az alábbiak szerint. 

 

Mint az előzőekben ismertetett restrikció, ez az extension method is az IEnumerable interface kiterjesztését 

valósítja meg és természetesen azt is ad a vissza. Mivel azonban a projekció kulcsszaváról beszélünk, 

természetes, hogy a selector olyan „mini függvény” melynek kimenete azoknak az elemeknek az egyenkénti 

tulajdonságai, melyeket meg akarunk jeleníteni a kigyűjtésben. A „legolvashatóbb” kódolási technika esetére az 

alábbi példát adjuk. 
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A fenti példában az sql szintakszist követve minden, a targyak generikus listában lévő CicAntique osztály 

visszakeresésre kerül és megjelenik a projekcióban. 

9-11. ábra - 

 

Ugyanezt az eredményt fogja szolgáltatni a select proto extension method kódolása is. 

 

A fenti változtanál felhívjuk a figyelmet az anonimus típus megadásra, melynek eredményét a keletkező tömbbe 

szervezett elemek egyenkénti query_SelectExt[i].Name.Trim(), query_SelectExt[i].Author.Trim() 

hivatkozásával érjük el. 

9-12. ábra - 
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2.6. A projekció (Select polimorf II.) 

 

A másik select függvény a where-hez hasonlóan lehetőséget biztosít az elemek nulla-alapú indexelésének 

kezelésére a generikus függvény hívásában. 

 

9-13. ábra - 
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A következő két példa az egyes where, select és orderby extension method alkalmazását szemlélteti. 

 

9-14. ábra - 
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3. A 1_LinqToSql_Base project 

A továbbiakban annak érdekében, hogy összetettebb relációk adatait is elérhessük, telepítjük az Sql Server-hez 

járó AdventureWorksLT adatbázist az alábbi címről: 

http://msftdbprodsamples.codeplex.com/releases/view/59211 

A legegyszerűbb lehetőség, ha a backup fájlt töltjük le, és restoroljuk, vagy esetleg a kész adatbázist, és ezt 

követően végrehajtunk egy attach operációt. Ahhoz, hogy a szükséges táblák rendelkezésre álljanak, vegyünk 

fel egy új, dbml kiterjesztésű elemet, ami egy LinqToSql osztály, és valójában az a proxy, amivel a linq 

konnekciókat megvalósítjuk. 

9-15. ábra - 

 

http://msftdbprodsamples.codeplex.com/releases/view/59211
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Ezt követően a Server explorer felületén létre kell hozni egy új kapcsolatot, majd a táblákat, melyekre a linq 

kódban hivatkozunk, egyszerűen a munka felületre kell húznunk. Kezdetben a Customer és a CustomerAddress 

táblákat fogjuk használni. Amikor egy táblát a tervezési felületre húzunk, akkor a kapcsolási osztály frissül az 

aktuális táblákat reprezentáló tulajdonságokkal. 

 

Természetesen a két kódolási technika azonos eredményt ad, mint az a következő futási képen látható: 

9-16. ábra - 
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Létezik egy nagyon hasznos szabadon letölthető segítség, melynek forrásához az alábbi lapon lehet hozzájutni. 

// PLEASE NOTE: 
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// This wonderful code snippet was taken directly from: 

// 

 http://www.u2u.info/Blogs/Kris/Lists/Posts/Post.aspx?ID=11  

// If you use it, please be sure to give the proper 

// attribution to its creator: Kris Vandermotten 

Segítségével log üzeneteket jeleníthetünk meg az output ablakban úgy, hogy a kapcsolódási objektum log 

tulajdonságát töltjük fel, esetünkben az alábbiak szerint: 

 

9-17. ábra - 

 

A másik nagyon hasznos következmény, hogy ennek a programnak köszönhetően a debug output ablakban 

logolja a megvalósuló linq mondatot. Később ezt a tulajdonságát kihasználjuk a lazy load mező-beolvasási 

technikánál. 

3.1. Egy customer ID tartomány letöltése 

Legyen a feladat a korábban létrehozott LinqToSql osztály (dbml) felhasználásával az ott szereplő két tábla 

felhasználásával egy olyan leválogatás elkészítése, melyben először egy halmazt képzünk a Customer-ekből egy 

lekérdezés megvalósításával, majd ennek a halmaznak az elemenkénti feldolgozásával, egy-egy új lekérdezéssel 

visszakeressük a Customer-ek cím adatait. Vagyis egy egyszeri és egy ciklusban törénő sql terhelést 

szimulálunk annak érdekében, hogy a vevőkhöz tartozó címadatokat kinyerjük. A megoldás kódolási forrása az 

alábbi: 

http://www.u2u.info/Blogs/Kris/Lists/Posts/Post.aspx?ID=11
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Mivel a lekérdezési tartományt a 3000-30500-as tartományra állítottuk be az eredmény az alábbi: 

9-18. ábra - 

 

A fenti példában látható volt, hogy a relációs kapcsolatban lévő második halmaz egyenkénti adataihoz igen 

erőforrásigényesen jutottunk. Ez várható volt, hiszen nem kapcsoltuk össze az első lekérdezésben a két táblát. 

Az elemszámok lekérdezése szintén gazdaságtalan, mert minden ciklusmag végrehajtás után előírtuk. Ennek 

kiküszöbölésére mutatunk egy példát az alábbiakban. 
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Annak az overheadnek az elkerülésére, amit a másik (ti. a ciklusos gyerek sorok előállítása) jelent, pedig vegyük 

észre, hogy az eredmény halmaz tartalmazza a relációban lévő gyerek sorok metszetét is. 

Vagyis nem kell külön where feltétel és ciklus kódolás az előző példa eredményéhez. 

 

9-19. ábra - 
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3.2. A késleltetett betöltés tulajdonság 

Amikor a tábláinkban olyan nagyméretű adatok szerepelnek, melyeknek kötegelt első olvasásra történő betöltése 

feleslegesen nagy terhelést jelentene a backend számára, például több ezer videófelvétel, vagy hanganyag stb., 

akkor mód van a proxy osztályban azokat a mezőket ún. lazy load típusúra állítani. Ezzel arra utasítjuk a 

visszakereső rendszert, hogy a lekérdezésben ne olvassa be a jelzett mezőt, ugyanakkor, amikor az első 

mezőszintű hozzáférés megtörténik, akkor a tartalom visszakeresés is megvalósul, de csak annak az elemnek a 

mezőjére, amelyikre a hívás vonatkozik. 

Lássuk a kódot: 
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9-20. ábra - 

 

Amikor azonban a ciklusban hivatkozás történik az eddig nem beolvasott mezőre, egy sql hozzáférésben 

megtörténik a kiolvasás. 

9-21. ábra - 

 

4. _LinqOperators projekt 
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Ebben a projekben az egyes operátorokat vesszük sorra szemléletes példákkal. Az első a hagyományos select 

operátor, mellyel projekciót határozzuk meg. Az esetek többségében azonban általában több táblából 

projektálunk adatokat, ilyenkor használatos a selectmany operátor. 

4.1. Select és SelectMany operátor 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.linq.enumerable.select(v=vs.110).aspx  

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.linq.enumerable.selectmany(v=vs.110).aspx  

A példákaként alkalmazott kódok előtt az alábbi kódrészletben hozzuk létre a context-et, és az output ablakba 

kiíró DebugWriter-t. 

 

9-22. ábra - 

 

Ezek után a példakód az alábbi: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.linq.enumerable.select(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.linq.enumerable.selectmany(v=vs.110).aspx
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Mint látszik, az egyes kódolási technikákkal létrehozott halmazok azonos tartalmúak. 

9-23. ábra - 
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4.2. Join és JoinGroup operátor csoport 

A join kissén pongyolán azt a lehetőséget biztosítja, amit az előző példában már tulajdonképpen 

megvalósítottunk, nevezetesen, hogy két táblát összekapcsol az alapján, hogy az egyik valamelyik mezőjének 

tartalma megegyezik a másik valamelyik mezőjének tartalmával. Ha Sql server környezetben szeretnénk egy 

ilyen összekapcsolásos lekérdezést a termékek és azok kategóriája között, akkor azt az alábbi sql mondattal 

valósíthatnánk meg. 

4.3. Inner join 
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Vagyis a SalesLT.Product táblát az INNER JOIN összekapcsolja a SalesLT.Product.ProductCatergory 

táblával az alapján, hogy a SalesLT.Product tábla SalesLT.Product.ProductCategoryIDmezőjének a tartalma 

azonos a SalesLT.ProductCategorytábla .ProductCategory.ProductCategoryIDmezőjének tartalmával. 

Hogy ez még nyilvánvalóbb legyen, a projekciós részben tüntessük fel a két tábla azonos mezőinek tartalmát is, 

vagyis legyen a mondat az alábbi: 

 

Vagyis a lekérdezés az INNER JOIN hatására az eredmény halmaz képzésekor minden 

SalesLT.Product.ProductCategoryID esetében megkeresi a SalesLT.ProductCategory.Category_ID szerint 

azonos tartalmú sorokat, és azokat az eredményhalmazhoz adja. Ezért lehetséges, hogy a projekcióban már 

hivakozhatunk erre a mezőre. Ha (ebben a példában nem, de máshol esetleg lehetséges) több CategoryID 

egyezést talál, akkor a „join-olt” táblának több sorát is az eredmény halmazhoz adja, és a projekcióban az első 

tábla sorelemeinek ismétlésével több sort generál. 

9-24. ábra - 

 

Az INNER JOIN tehát olyan belső kapcsolatot hoz létre két tábla között, melyet a két tábla egyes mezőinek 

egyezősége határoz meg (innen a név: INNER JOIN). 

9-25. ábra - 
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A linq slq szintakszisú kódolási technikával a fenti feladat megoldása, ahol külön figyelmet érdemel az azonos 

mezőnevek átnevezésének technikája: 

 

A kódhoz tartozó futási kép pedig: 

9-26. ábra - 
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Ugyanez a feladat az extension method-os kódolással az alábbi: 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb534675(v=vs.110).aspx  

 

9-27. ábra - 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb534675(v=vs.110).aspx
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A .Join extension methodnak négy (hasznos) paramétere van, hiszen az elsővel csak azt jelzi, hogy minek a 

kiterjesztésére alkották meg (this kulcsszó). 

Az első azt mondja meg, hogy melyik táblával készül az összekapcsolás, itt egy IEnumerable-t megvalósító 

generizált típust vár. A következő két paraméter olyan delegate-eket vár, melyek egy-egy kulcsot adnak vissza 

outerKeySelector, és innerKeySelector szimbólikus névvel. Az utolsó paraméter (delegate) pedig az 

eredményhalmaz részhalmazait, mint bemeneti paramétereket dolgozza fel és hozza létre a resultSelector-t. 

Mivel ezen kívül csak a következőkben ismertetésre kerülő GroupJoin létezik ezért ezek felhasználásával lehet a 

outer join-okat és a cross joint is megvalósítani. 

4.4. Left Outer Join 

A left outer join a két tábla sorait kombinálja úgy, hogy a bal oldali tábla soraihoz keres a jobboldali táblában 

illeszkedést. Nézzük most ezt meg először egy Sql server környezetben. 

9-28. ábra - 
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9-29. ábra - 

 

A balról zárt összekapcsolásnak tehát az a feltétele, hogy a két OrderId azonos legyen. Ilyenkor a bal oldali 

(tehát az SalesOrderHeader, mint master) halmaz egy sorához keres illeszkedést a jobboldali (tehát 

SalesOrderDetails, mint details) táblából. Amikor talál egyet, akkor szemléletesen úgy képzelhetjük el, hogy a 

bal oldali tábla sorhoz hozzáfűzi a jobb oldali tábla sort. Persze ha az illesztés sikeres, akkor ehhez az 

eredményhez jutottunk volna egy egyszerű INNER JOIN alkalmazásával is. 

Viszont ha például arra vagyunk kíváncsiak, hogy létezik-e olyan számlafej (SalesOrderHeader), melyhez nem 

tartoznak számla sorok, akkor az INNER JOIN nem hozná a bal oldali táblából mondjuk a 71776-os ID-jű 

master sort, hiszen a belső összekapcsoláskor nem talál illeszkedést a master-details táblákban. Ha preparáljuk a 
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details sorokat és például a SalesOrderDetails táblából kitöröljük annak egyetlen hivatkozását a 71776-os 

fejrekordra, akkor szemléltethetjük, hogy az INNER JOIN nem hozza ezt a sort. 

9-30. ábra - 

 

9-31. ábra - 

 

A törlés után pedig 

9-31. ábra - 

 

Ezek után az előző lekérdezésünk INNER JOIN-nal: 

 

A fenti Sql mondat alapján a következő eredményt szolgáltatja, vagyis nem látjuk a számlasorok nélküli 

(nyilván hibás) fejrekordot. 

9-32. ábra - 
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Ugyanakkor a már korábban megszerkesztett Left OuterJoin használatával mondatunk eredményén jól látható, 

hogy a fej rekordhoz csak egy null értékű DetailsOrderID és ProductID mező csatolható, vagyis nem tartozik 

hozzá sor. 

 

9-33. ábra - 

 

Kicsit „beszédesebbre” alakítva a kimenetet, az alábbi mondattal nyerhetjük ki az összes létező számlafejet, és a 

hozzá tartozó sorokat, vagy a hiányzó sort, ha nem tartozik a fejhez sor. 

 

9-34. ábra - 

 

Vagyis a left outer baloldali halmaz minden eleméhez keres a jobboldali táblában illeszkedést, és ha nem talál, 

akkor is megjeleníti a bal oldali halmazelem mellett a jobboldalit is a projekcióban, azonban a bal oldali 

halmazelem mezőiben null értékekkel. A linq parancsokkal megvalósított kódolás sql szintakszissal történő 

megvalósításáhot az alábbi context bővitést kell megvalósítani. 

9-35. ábra - 
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Mindezekkel a fenti left outer join linq megvalósítás sql szintakszissal: 

 

9-36. ábra - 
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Az extension method lambda expression-os kódolás azonos eredménnyel pedig a következő: 

 

9-37. ábra - 
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A fenti két példában tehát a join-ok paraméterezése azonos volt, és az első paraméter a kapcsolandó halmaz, a 

második a bal halmaz kapcsolási mezőjének kifejezése, a harmadik a jobb halmaz kapcsolási mezőjének 

kifejezése, végül az utolsó az eredmény halmaz. 

 

Külön figyelmet érdemel az eredmény halmaz DefaultIfEmpty() függvényének használata, melyre azért van 

szükség, mert enélkül azok a bal halmazbeli sorok, melyekhez nem tartozik jobb halmazbeli sor, nem jönnek, és 

amelyben megadhatjuk a null értékekre való helyettesítést is. 

 

4.5. Right Outer Join operátor csoport 

A right outer join tulajdonképpen a left outer join szimmetrikus művelete, minden esetben átalakítható left outer 

joinra a forráshalmazok sorrendjének felcserélésével, ezért ennek kidolgozását az olvasóra bízzuk. 

4.6. Group by operátor csoport 

Mint sql tanulmányainkból tudjuk, a group by záradék azt teszi lehetővé, hogy valamilyen szempont szerint 

csoportosítsuk az eredményhalmaz elemeit, és a csoportra jellemző részhalmazokra valamilyen aggregát 

függvény (Sum, Max, Min, AVG) segítségével műveleteket végezzünk. Az ide való első példában először sql 

szintakszissal megmutatjuk példáli az INT típus összes metódusának összes polimorfját, majd csoportosítjuk az 

eredmény halmazt úgy, hogy az azonos nevű metódusok csak egyszer szerepeljenek. Az ezt megvalósító kód az 

alábbi. 
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9-38. ábra - 

 

Vagyis látszik, hogy például három ToString polimorfot tartalmaz az INT típus. Ugyanez extension method 

lambda kódolási technikával a következő. 

 

9-39. ábra - 
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Amikor a Group by záradékot használjuk, akkor arra utasítjuk lekérdezés motorját, hogy a csoportképzés 

feltételének megfelelő halmazelemeket csak egyszer vegye számba. 

Az előző példában a ToString metódus négy előfordulását ne négyszer illessze be az eredmény halmazba, 

hanem csak egyszer. Lássuk most előszőr az sql szintakszisú lekérdezést. 

 

9-40. ábra - 

 

Ugyanez extension method szintakszissal: 

 

9-41. ábra - 
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Mint látható, lehetőség van arra, hogy a csoportosított elemekre nézve műveleteket végezzünk, például 

megszámláljuk őket. Ezen kívül azonban még az alábbi beépített függvények állnak rendelkezésre (Min, Max, 

Sum stb.) 

Mi most készítsünk egy összegzést a SalesOrderDetails táblából a rendelési azonosító szerint úgy, hogy az 

egyes sorokhoz tartozó LineTotal-okat összeadjuk. Lássuk legelőször a tiszta sql megvalósítást a management 

konzolon. 

9-42. ábra - 



 Gyűjtemények, tömbök kezelési 

problémái. 
 

 784  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Most pedig a két kódolási technikával adott megvalósítást linq szintakszissal. 

 

9-43. ábra - 
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A beépített aggregáló függvények a fentiek szerint használhatók, mint azt a következő példában látjuk, ahol 

kiszámítjuk a sorösszegek átlagát is. 
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9-44. ábra - 
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Hasonlóan alkalmazható a Max és Min aggregáló függvény is. 

4.7. Ordering operátor csoport 

Az ordering csoport használatára a korábban készített egyik példánkat ismételjük meg, melynek hatására a 

halmaz elemei az adott mező szerinti sorrendben listázhatók. 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.linq.enumerable.orderby(v=vs.110).aspx  

 

9-45. ábra - 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.linq.enumerable.orderby(v=vs.110).aspx
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4.8. Aggregate operator csoport 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.linq.enumerable.aggregate(v=vs.110).aspx  

Az aggregálás gyakori feladat, amikor egy halmaz minden elemén azonos vagy esetszétválasztásos műveleteket 

szeretnénk végrehajtani (ez a két példa a fenti link-ről való) 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.linq.enumerable.aggregate(v=vs.110).aspx
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4.9. Min Max operátorok 
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9-46. ábra - 

 

4.10. Particionálás operátor csoport 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb503062.aspx  

A particionálás lehetővé teszi, hogy a kiindulási halmaz tartalmát szűkítsük olyan inkrementális szelekcióval, 

melynek paramétere vagy egy feltétel függvény, vagy az elemeknek a halmazban elfoglalt indexe. Ide tartozik a 

Take, Skip, TakeWhile, SkipWhile metódusok. 

 

Ezeket az operátorokat általában a projekció halmazának particionálására használjuk, mint az előző példában is 

ahol a legelső tíz elem megjelenítését valósítjuk meg. 

9-47. ábra - 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb503062.aspx
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9-48. ábra - 
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4.11. Concatenáció operátor csoport 

Amikor az egyes lekérdezési halmazok rendelkezésre állnak, akkor nagyon hasznos, ha ezek között 

konkatenációt lehet végrehajtani, vagyis az eredményhalmazok egyesítéséről van szó az alábbi példa szerint. 
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A két eredmény halmaz queryConcatExt_1 és queryConcatExt_2 konkatenált erdményhalmaza konstruálható 

melynek futási képe az alábbi: 

9-49. ábra - 

 

4.12. Element operátor csoport 

Az egyik leggyakrabban használt operátor csoport, mert segítségével érhetjük el a halmaz első, utolsó illetve az 

ezekkel kombinált default eredmény elemeket. A továbbiakban először képzünk egy halmazt, melynek 

előállítását az alábbi mondat végzi: 
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Ennek futási képe pedig az alábbi: 

9-50. ábra - 

 

Ezt követően az előállított halmazra az alábbi element operátorokat alkalmazzuk: 

 

9-51. ábra - 

 

Az element operátorok lehetővé teszik tehát, hogy az első, az utolsó, illetőleg az első vagy default elemeket 

keressünk vissza, vagy hozzuk létre. Külön figyelmet érdemel a DefaultIfEmtpy operátor, melyre gyakran van 

szükség, ha az eredmény halmaz üres elemeinek projekciójánál, az üres elem helyére meghatározott tartalmú 

helyettesítést szeretnénk megjeleníteni. Ennek bemutatására nézzük az alábbi kódrészletet: 
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9-52. ábra - 

 

Ebben példában a Left Outer Join kapcsolódáskor a jobb oldali halmaz üres sorai mezőinek helyére a kódban 

jelölt default értékeket (-1) helyettesítjük. 

4.13. Generation operátor csoport 

Ebben a csoportban azok az operációk találhatók melyekkel valamilyen halmaz, illetve elem felhasználásával 

további halmaz vagy elem generálható. Ide tartoznak az Empty, Range, Repeat operátorok. 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb341042(v=vs.110).aspx  

4.13.1. Empty operátor 

Az Empty ismertetése előtt lássunk egy újabb példát az aggregálásra, hogy az azt következő Empty extension 

method–ot bemutathasssuk. Legyen a feladat egy sztringekből álló tömb elemei sorrendjének megfordítása. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb341042(v=vs.110).aspx
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9-53. ábra - 

 

 

9-54. ábra - 

 

A fenti aggregate tehát visszakeresi és halmozza azokat a List elemeket, melyek önmagukban, mint tömbök, 

nagyobb, vagy egyenlő elemszámmal bírnak 5-nél. 

4.13.2. Range operátor 

A következő operátor ebben a csoportban a Range, mely alkalmazásának célja az eredmény halmaz index alapú 

tartománynak előállítása, ahol a bementi paraméterek a kezdőszám és az elemszám. 

 

9-55. ábra - 
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Az előbbi példa egy változatát (int elemű halmazok feltételes unióját), újonnan szerzett operátorunk 

felhasználásával így is irhatnánk. 

 

9-56. ábra - 

 

4.13.3. Repeat operátor 

A repeat operátor egy adott minta adott számú ismétlésésével állít elő eredményhalmazt. 

 

Mennyiségi operátorok: 

4.13.4. All operátor 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb548541(v=vs.110).aspx  

Az All operátor a feltételes kiértékelés eredményét egy bool-két adja meg a halmaz elemeinek egyenkénti 

vizsgálata után. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb548541(v=vs.110).aspx


 Gyűjtemények, tömbök kezelési 

problémái. 
 

 798  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

9-57. ábra - 

 

4.13.5. Any operátor 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.linq.enumerable.any(v=vs.110).aspx  

Az Any operátor a halmaz elemeinek vizsgálata után igazzal tér vissza, ha legalább egy elemre a feltétel 

teljesült. 

 

9-58. ábra - 

 

4.13.6. Contains operátor 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb548541(v=vs.110).aspx  

A contains operátor, mint azt a nevéből sejteni lehet, egy előfordulást vizsgál az adott halmaz elemei között. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.linq.enumerable.any(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb548541(v=vs.110).aspx
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9-59. ábra - 

 

4.13.7. SequenceEqual operátor (EqualAll) 

A korábban EqualAll operátornak nevezett metódus a CTP 2007 januári átnevezése után a SequenceEqual 

néven érhető el. 

 

9-60. ábra - 

 

4.14. Set operátor csoport 

4.14.1. Distinct operátor 

A Distinct operátor a halmaz ismétlődő elemeit csak egyszer emeli az eredményhalmazba. 
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9-61. ábra - 

 

4.14.2. Intersect operátor 

A két bemeneti halmaz közös részhalmazát (metszetét) adja vissza. 

 

9-62. ábra - 

 

4.14.3. Union operátor 

A halmazműveleti unió az egyes halmazok egyesítését valósítja meg. 
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9-63. ábra - 

 

4.14.4. Except operátor 

Az except operátor egy halmaz elemeiből egy másik halmaz elemei szerinti maradékot állítja elő. 

 

9-64. ábra - 



 Gyűjtemények, tömbök kezelési 

problémái. 
 

 802  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

4.15. Conversion operátor csoport 

A konverziós csoportba azok az operátorok tartoznak, melyek vagy egy új típusú eredményhalmazt állítanak 

elő, vagy valamilyen típustól függő paraméterük, vagy generalizálási képességük van. 

4.15.1. OfType operátor 

Az OfType operátor a kiinduló halmazból az operátor paramétere szerinti típusú részhalmazzal tér vissza. 

 

9-65. ábra - 

 

4.15.2. Cast operátor 

A cast operátor első ránézésre hasonlónak tűnhet, mint az OfType operátor, de feladata más. A példa előtt 

megadjuk a Cast operátor eredeti definicióját. 

 

valamint az OfType operátorét, hogy lássuk a különbséget. 

 

Mint látható, a T-re generizált visszakeresés az OfType esetében a típus azonosságának feltételével valósul meg, 

míg a Cast esetében T-re cast-olt object visszaadása a típus azonosság feltétele nélkül valósul meg. Ez azt 
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jelenti, (yield, mint tudjuk az iteráció elemenkénti visszatérését valósítja meg, majd az „emlékező” állpotú 

iteráció újrahívását kezdeményezi), hogy az OfType válogatás után cast-ol, a Cast pedig szűrés/filter nélkül. 

Vagyis az alábbi példában kötelezően kivételt kapunk a második hívásra: 

 

9-66. ábra - 

 

Míg az ezt követő sor már létrehozza a tomb2–t, a válogatott visszakeresés eredményével. 

 

9-67. ábra - 

 

Mindezek alapján lássuk a cast alkalmazásának példáját. 
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9-68. ábra - 

 

4.15.3. ToSequence/AsEnumerable operátor 

A ToSequence/AsEnumerable operátor valójában nem végez látható átalakítást a paraméterül kapott halmazon, 

csak annak típusát a IEnumerable<T>-re módosítja. Hasznos, ha valamilyen korábban létrehozott szekvenciális 

konténer osztályt a linq műveletek számára szeretnénk átalakítani. 

 

 

Egy másik, talán szemléletesebb példa: 
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9-69. ábra - 

 

Ahol az Arunevek objektum típusa: 

 

4.15.4. ToArray operátor 

 

9-70. ábra - 

 

4.15.5. ToList operátor 
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9-71. ábra - 

 

4.15.6. ToDictionary operátor 

A ToDictionary operátor egy kulcs-értékpár alapú konténerré konvertál. 

 

9-72. ábra - 
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4.15.7. ToLookup operátor 

A ToLookup talán elsőre hasonlatosnak tűnhet a ToDictionary-hez, mivel mindkét kulcs- értékpár tartalmú 

eredményhalmazt generál, azonban nagy különség, hogy míg a ToDictionary-ban a kulcs csak a halmaz létező 

eleme lehet, addig a ToLookup-ban mi magunk határozhatjuk meg a kulcs előállítását. 

 

9-73. ábra - 
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27. fejezet - SQL alapismeretek 

1. Adatok tárolásának igénye 

Az első fejezetben megismerkedtünk az adat és az információ fogalmával. Láttuk, hogy a világ, ami körülvesz 

bennünket, tele van adattal, aminek egy részét használjuk, egy másik részét pedig figyelmen kívül hagyjuk. 

Információ pedig akkor lesz az adatból, ha az számunkra valamilyen újdonságtartalommal bír. 

Ha nem lenne memóriánk, ahol ezeket az adatokat elraktározzuk, akkor olyanok lennénk, mint az a bizonyos 

aranyhal, amelynek 3 másodperc után minden törlődik az emlékezetéből. Képzeljük el, mennyire nehezünkre 

esne reggel fogat mosni, biciklizni, autót vezetni, a beszédről már nem is szólva. Vagyis van egy tárolónk, ahol 

a külvilágból érkező adathalmazt, a külvilág pillanatnyi állapotát eltároljuk. Persze ez a rengeteg adat mit sem 

érne, ha nem tudnánk elővenni őket, amikor szükségünk van rá. Ráadásul az elraktározott adatok között 

rengeteg kapcsolat van, ezért az egyik segítségével hozzáférhetünk egy másikhoz, azzal egy harmadikhoz, és így 

tovább. És ezek az adatok akkor sem törlődnek az agyunkból, amikor alszunk, vagy valami egész mással 

foglalkozunk. A gyakran használt adatokhoz könnyebben hozzájutunk, a régebbieken sokat kell gondolkoznunk. 

Tulajdonképpen a tanulási folyamat sem más, mint adatok tárolása és visszakeresése. 

Az adatok hosszú távú megőrzése már a számítógép megjelenése előtt is szükségletként jelentkezett, hiszen már 

a történetírók is feljegyzéseket készítettek az utókor, vagy a többiek számára, egy gazdálkodás könyvelése 

(ahogy az elnevezésből is látszik) hatalmas könyvekben történt. Képzeljük el, milyen nehéz lehetett akkor egy 

kimutatást készíteni a cég vagyonáról, ehhez minden adatot többször, több helyre fel kellett jegyezni, hogy a 

megfelelő szerkezetben előálljon az eredmény, és akkor még az emberi tévesztés lehetőségéről nem is szóltunk. 

2. Adattárolási szintek 

A számítógépet a kezdetekben elsősorban számítási műveletek elvégzésére használták, megrészegedve attól a 

ténytől, hogy bizonyos műveleteket az emberi agynál több nagyságrenddel hatékonyabban képes végrehajtani. 

Ezután merült fel az igény arra, hogy a többször használt adatokat ne kelljen minden alkalommal megadni, elég 

legyen csak elővenni valamilyen eszközről, amely permanens tárolásra alkalmas. Ha belegondolunk, egy 

program mentése, a fájlrendszerből való futtatása éppen ilyen adattárolási és visszakeresési folyamat. Vagy egy 

szöveg, amit dokumentumba mentünk, majd megnyitunk és módosítunk rajta. Tulajdonképpen ezt nevezhetjük 

az adattárolás első szintjének, amikor strukturálatlan adatokat tárolunk, és töltünk be úgy, hogy azokat az első 

bájttól az utolsóig szekvenciálisan felolvassuk. 

Persze lehetőségünk van arra, hogy valamilyen logika alapján struktúrába rendezzük a fájlrendszerben tárolt 

adatainkat, pl: 

01;Zöld;Béla;185; 

02;Liba;Ludmilla;173; 

Ekkor a feldolgozó oldalon fel kell készülnünk arra, hogy egy sorban van egy sorszám, egy vezetéknév, egy 

keresztnév és egy magasság adat. Persze semmi sem akadályoz meg bennünket abban, hogy a második sorban 

02;Liba;Ludmilla;gitár; 

adatok szerepeljenek, márpedig a 4. adatot nem tudjuk magasságként értelmezni. 

Tárolhatjuk ezeket az adatokat egy táblázatban is: 
 

Sorszá

m 
Vezetékné

v 
Keresztné

v 
Magassá

g 

1 Zöld Béla 185 

2 Liba Ludmilla 173 
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Ekkor már van fejlécünk, ami alapján azonosíthatjuk az adatokat, képesek vagyunk átlagmagasságot számolni, 

stb… Ugyanakkor most is írhatunk a magasság oszlopba 700-at, vagy -700-at. Másik probléma, hogy adatainkat 

egyszerre csak egy felhasználó tudja kezelni, vagyis osztott használatra nincs lehetőség. Ezt tekinthetjük az 

adattárolás második szintjének. 

A következő lépcső, amikor az adataink már struktúráltak, és a fizikai tárolás során nem csak az adatainkat, 

hanem a struktúrára vonatkozó információkat is együtt tároljuk az adatokkal. Ekkor már az alkalmazó 

logikának csak adatok használatával kell törődnie, a fejlesztői környezet elvégzi helyettünk a struktúra 

értelmezését. Az adatokat több, fizikailag is elkülönített fájlban tároljuk, amelyek között azonban még semmi 

deklarált kapcsolat nincsen. llyen adatkezelést végzett a Clipper, a Foxbase az 1980-as években. 

Az adatokat persze nem öncélúan tároljuk, elsősorban azért, hogy azok visszakereshetőek legyenk, rajtuk 

különböző elemzéseket végezhessünk. Az adatok azonban abban a fizikai sorrendben lesznek letárolva, ahogyan 

egymás után lementettük őket, ezért ahhoz, hogy megtaláljunk egy adatsort, végig kell olvasnunk az összes 

adatot, amíg meg nem találjuk, amit éppen keresünk. 

Felmerül a kérdés, hogyan lehetne ezen a keresésen gyorsítani. Az egyik lehetőség, hogy egy új adatsor 

hozzáfűzése esetén az adatainkat rendezzük újra, és úgy mentsük le. Ez két okból is nagyon rossz megoldás. 

Egyrészt, mert így egy adatsor beszúrása, módosítása nagyon sok CPU időt venne igénybe, másrészt mert csak 

egyetlen szempont szerinti sorbarendezést tudunk megvalósítani. Perszer megtehetjük, hogy az adatokat 

többször letároljuk, mindig megegyező adattartalommal, de eltérő sorrendben. Beláthatjuk, hogy ez nagyon 

pazarló megoldás, ugyanakkor rengeteg hibalehetőséget rejt magában. 

Ezen probléma kiküszöbölésére ún. index-állományokat vezettek be. Az index állományok létrehozásakor meg 

kell határoznunk, hogy egy adatsor mely elemei szerinti sorbarendezést szeretnénk megvalósítani, ezt nevezzük 

kulcsnak. Ez a kulcs lehet egy elemből álló – ekkor egyszerű kulcsról beszélünk -, vagy több elemből is állhat, 

ekkor összetett kulcsot definiáltunk. Az index állomány nem tartalmaz mást, mint egy kulcs-értéket és egy 

sorszámot, mely arra az adatra mutat, amelyre az adott kulcs vonatkozik. Világos, hogy az indexelés szempontja 

szerint (vagyis a kulcs szerint) az index állományok már sorba rendezettek, így bennük a keresés gyorsan 

megvalósul. Index-állományból lehet egyszerre több is, mindegyik más rendezési szempontot definiálhat. Ekkor 

az alkalmazott programból döntjük el, hogy melyik indexet fogjuk használni, amikor egy adatot elő szeretnénk 

venni. 

2.1. Adatbázis-kezelő 

Végül elérkeztünk a napjainkban is használatos adatkezelési szinthez, az adatbázis- kezelő alkalmazásához. 

Mik azok az igények, melyek életre hívták az adatkezelés ezen új generációját? Az első és legfontosabb, hogy az 

adatkezelést bízzuk egy olyan eszközre, amely a lehető leghatékonyabban meg tudja ezt valósítani, ez lesz az 

adatbázis-kezelő. Az adatbázis-kezelő egy önálló alkalmazás, mely teljesen különválik attól az alkalmazói 

programtól, mely az adatokat használni fogja. 

Az adatok struktúráját, az indexeket az adatbázis-kezelőben definiáljuk, az fogja elvégezni az új adat felvételét, 

módosítását, a törlést. Amikor megadjuk az adatok struktúráját, minden adatelemhez integritási szabályt 

rendelhetünk, pl. mondhatjuk, hogy a magasság adatelem 30 és 250 (cm) között lehet. Ekkor az adatbázis-kezelő 

minden új adat felvételénél, illetve módosításánal ellenőrizni fogja a megadott integritás-szabályt, és megsértése 

esetén visszautasítja a kívánt műveletet. Vagyis az első feladat az adatok integritásának megőrzése. 

Az adatbázisokban az adatok logikai struktúrája és fizikai tárolása egymástól teljesen elválik, a kettő közötti 

kapcsolat megvalósítása szintén az adatbázis-kezelő feladata. Egy fájlrendszerben tárolt bájtsorozat megsérülése 

azonban nem veszélyeztetheti adataink épségét. Az adatok fizikai megsérülése elleni védelemről is 

gondosodnia kell tehát az adatbázis-kezelőnek, valamint biztosítani az adatok biztonságos mentését és 

visszatöltését. 

Az adatvédelem nem csak a fizikai védelmet jelenti, hanem az adataink jogosulatlan felhasználóktól való 

elzárását. Ezért az adatbázis-kezelő feladata, hogy minden felhasználó pontosan azokhoz az adatokhoz férhessen 

hozzá, amik számára engedélyezettek, illetve pontosan azokat a műveleteket végezhesse el rajtuk. 

Láthattuk, hogy korábbi szinteken az adatok manipulálását csak egy felhasználó végezhette el egyszerre. Az 

alkalmazások azonban manapság már a legritkábban egy felhasználósak, így az adatbázis-kezelőnek 

gondoskodnia kell az adatok osztott, több felhasználó általi eléréséről. 
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Mindeközben karban kell tartania a kapcsolódó index állományokat, illetve visszaadnia az adatoknak egy 

halmazát, ha arra megkérjük. Az adatok visszaolvasása során saját belső mechanizmust használ az olvasás 

optimalizálására, amit hatékonyan el kell végeznie. 

Lássunk tehát egy sémát, mely az adatbázis-kezelők, az alkalmazói programok és az adatok kapcsolatát hivatott 

bemutatni. 

1-1. ábra - 

 

3. Az adatok struktúrája 

Amikor egy, a valóságban zajló folyamatot számítógéppel szeretnénk modellezni, meg kell határoznunk, hogy a 

folyamatban mely szereplők vesznek részt, azok milyen tulajdonsággal bírnak, és köztük milyen kapcsolatok 

vannak. Lesznek a szereplőknek olyan tulajdonságai, melyeket fontosnak ítélünk meg, mert azok azonosítják a 

szereplőket, vagy, mert a kapcsolatokban vesznek részt, esetleg mert számunkra egyéb információval bírnak. 

Vannak persze olyan tulajdonságok, melyek folyamatunk szempontjából elhanyagolhatóak, ezért nem is 

szerepeltetjük benne azokat. Például egy hallgatókat tartalmazó állományban a magasság tulajdonság 

elhanyagolható, de egy egészségügyi nyilvántartásban már nagyon fontos, holott mindkettőnek a szereplői 

személyek lesznek. 

3.1. Alapfogalmak 

No, akkor ne kerülgessük a forró kását, ideje néhány fogalmat definiálni, hogy azokra később hivatkozni 

tudjunk. Az első tehát az eddig csak szereplőnek nevezett valami, amit ezentúl entitásnak, objektumnak vagy 

egyednek fogunk nevezni, és a valóságnak egy olyan körülhatárolt elemét értjük alatta, mely a többitől 

valamilyen szempontok alapján jól elkülöníthető. Ez így elég tág megfogalmazásnak tűnik, és hát lássuk be, az 

is, de ha belegondolunk, hogy egy ablak objektum nem teljesen ugyanazt jelenti mondjuk egy ház tervrajzában, 

ahol egy magasság, egy szélesség, és egy beépítési technológia tulajdonságokkal jellemezhető, mint egy 

ablakforgalmazó cég nyilvántartásában, ahol van gyártója, vasalata (bukó, nyíló, stb…), ára, és persze 

magassága és szélessége is, pedig mindkét esetben ugyanarról az ablakról beszélünk. 

A következő fogalmunk éppen ez a bizonyos tulajdonság, vagy attributum lesz, mely az egyedek leírására 

szolgál. Az egyedek a tulajdonságaikkal együtt tulajdonképpen csak tervrajzok (ezt a megközelítést már 

használtuk korábban is), valódi adattartalommal nem bírnak. 

Egy konkrét adattartalmat egyed-előfordulásnak nevezünk. Tehát a könyv egy objektum, melynek tulajdonságai 

a címe, az írója, a készítés ideje, a könyv kiadója, a kiadás éve, az oldalainak a száma, ára, stb…. Ennek az 

objektumnak egy előfordulása a „A gyertyák csonkig égnek” című, Márai Sándor által 1942-ben írt könyv, 

melyet a Helikon Kiadó 2012-ben jelentetett meg, 179 oldalon, 2457 Ft-ért. 

Minden tulajdonság rendelkezik egy típussal, mely arról ad információt, hogy az adott tulajdonság milyen 

értékeket vehet fel. Ez lehet egészen általános, pl. pozitív egész szám a festmény szélessége esetében, lehet egy 

dátum, vagy egy szöveges adat, mint a festmény címe. 

A tulajdonságok egy csoportjának (vagy mondjuk inkább úgy, részhalmazának) kitüntetett szerepe van a 

tulajdonságok között, ezek azok, melyek az adott objektum előfordulásait egyértelműen azonosítják, ezeket (a 

korábbi értelmezéstől kissé szűkebben) egyedikulcsoknak nevezzük. Könyv objektumunk esetében a cím, az 
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író, a kiadó és a kiadás éve egy ilyen tulajdonság-csoport, vagyis nem lesz két olyan könyv-előfordulásunk, 

melynek ugyanaz lenne a címe, az alkotója. a kiadója és a kiadás éve. A kulcsok attól függően, hogy egy vagy 

több tulajdonság vesz részt a képzésben, egyszerű vagy összetett kulcsok lehetnek. Az egyedi kulcsok közül 

valamelyiket kiválasztjuk, és a továbbiakban elsődleges kulcsnak (primary key) tekintjük. 

Azokat a tulajdonságokat, melyek részei az elsődleges kulcsnak, elsődleges tulajdonságoknak, a többieket 

pedig másodlagos tulajdonságoknak nevezzük. 

Az adatmodell elkészítésénél használhatunk többféle modellezési sémát, pl. az ún. Egyed-Kapcsolat modellt, 

vagy dolgozhatunk Objektum-orientált adatmodell készítésével, de végül mindegyik modellt meg kell 

valósítanunk valamilyen adatbázis-kezelő rendszerben, melyek legtöbbje relációs adatmodellt használ. 

Hogy a relációkat megértsük, egy kicsit vissza kell térnünk a halmazelméletre. Tekintsünk két halmazt, az egyik 

legyen pl. 

A={Mona Lisa, Ecce Homo, Lilaruhás hölgy}, a másik pedig 

B={Leonardo da Vinchi, Munkácsy Mihály}. 

Mit értünk e két halmaz Descartes szorzatán? Nem mást, mint az egyik halmaz mindegyik elemének párosítását 

a másik halmaz minden elemével, vagyis egy halmazt, melynek elemei elempárok: 

AxB={(Mona Lisa, Leonardo da Vinchi),(Ecce Homo, Leonardo da Vinchi),(Lilaruhás hölgy, Leonardo da 

Vinchi),(Mona Lisa, Munkácsy Mihály),(Ecce Homo, Munkácsy Mihály),(Lilaruhás hölgy, Munkácsy 

Mihály)}. 

Ezt a definíciót kiterjesztve 3 vagy több halmaz Descartes szorzatát is értelmezhetjük. 

A reláció matematikai értelemben a halmazok így képzett Descartes szorzatának részhalmaza. És valóban, ha 

azt mondjuk, hogy a relációnk legyen az {(x,y)eAxB,x festője y} reláció, akkor a fenti elempárokból csak a 

{(Mona Lisa, Leonardo da Vinchi),(Ecce Homo, Munkácsy Mihály)} részhalmazt választottuk ki. 

No, most, ha az egyed előfordulások halmazát tekintjük, az tuladonképpen nem más, mint az egyes 

tuladonságtípusok, mint halmazok Descartes szorzatának egy részhalmaza, vagyis egy reláció, mely a 

tulajdonságtípusok halmazai felett definiáltunk. 

Most, miután az alapfogalmakat tisztáztuk, vezessünk be egy szemléletesebb elnevezést az egyes fogalmakra. A 

relációt hívjuk ezután táblának. Az egyed nem más, mint a táblának a definíciója. Egy táblát a nevével 

definiálunk, valamint megadjuk a tulajdonságait, amik a táblák oszlopai, vagy mezői. Egy mezőt meghatároz a 

neve és a típusa (=tulajdonság-típusok). Az egyed-előfordulások a tábla sorai lesznek. 
 

Könyv 

cím író alkotás 

éve 
kiadó kiadás 

éve 
oldalszám ár 

              

              

3.2. Normalizálás 

Mik azok a jellemzők, amit elvárunk ettől a relációtól (vagy most már nevezzük táblának)? 

1. Az oszlopok sorrendje felcserélhető legyen 

2. A sorok sorrendje tetszőleges legyen 

3. A táblában ne legyen két azonos sor 
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4. A tábla bármely sorára hivatkozhassunk valamilyen egyedi azonosítóval (olyan azonosítóval, mely azt és 

csak azt a sort azonosítja) 

Azt a táblát, amely megfelel a fenti kritériumoknak, 0. normálformában adott táblának nevezzük. 

Azt a folyamatot, amikor egy vagy több táblát olyan állapotba hozunk, hogy azok megfeleljenek a 

normálformában adott feltételeknek, normalizálásnak hívjuk. 

Sejthetjük, hogy ha volt 0. normálformánk, akkor lesz 1., 2., 3.,… normálforma is. Minden szinten elvárjuk, 

hogy az előző összes feltétel teljesüljön, és megadunk még szigorító feltételeket is. Vagyis az 1. 

normálformában lévő tábla biztosan 0. is, a 2. biztosan 1. is, és így tovább. 

Nézzük tehát az 1. normálforma kiegészítő kritériumait: 

5. Minden sor bármely oszlopában csak egy érték szerepelhet (a tulajdonság-előfordulások atomiak). A 

következő példa nem felel meg ennek a szabálynak. 
 

Könyv 

azonosí

tó 

Könyv 

címe 
Író 

azonosí

tó 

Író 

neve 
Alkot

ás éve 
Kiadó 

azonosí

tó 

Kiadó 

neve 

Kiadó 

címe 
Kiad

ás 

éve 

Old

al 

szá

m 

ár 

1 A 

gyertyá

k 

csonkig 

égnek 

1 Márai 

Sánd

or 

1942 1 Helik

on 

Helik

on 

Révai 

1066 

Budapes

t, 

Nyugati 

tér 1. 

Ismeretl

en 

2010 

2011 

1942 

179 

179 

128 

2457 

2214 

1564

2 

2 Eszter 

hagyaté

ka 

1 Márai 

Sánd

or 

1939 1 Helik

on 
1066 

Budapes

t, 

Nyugati 

tér 1. 

2008 384 2796 

Ezt feloldhatjuk pl. a következő módon: 
 

Könyv 

azonosí

tó 

Könyv 

címe 
Író 

azonosí

tó 

Író 

neve 
Alkot

ás éve 
Kiadó 

azonosí

tó 

Kiadó 

neve 

Kiadó 

címe 
Kiad

ás 

éve 

Old

al 

szá

m 

ár 

1 A 

gyertyá

k 

csonkig 

égnek 

1 Márai 

Sánd

or 

1942 1 Helik

on 
1066 

Budapes

t, 

Nyugati 

tér 1. 

2010 179 2457 

1 A 

gyertyá

k 

csonkig 

égnek 

1 Márai 

Sánd

or 

1942 1 Helik

on 
1066 

Budapes

t, 

Nyugati 

tér 1. 

2011 179 2214 

1 A 1 Márai 1942 2 Révai Ismeretl 1942 128 1564
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gyertyá

k 

csonkig 

égnek 

Sánd

or 
en 2 

2 Eszter 

hagyaté

ka 

1 Márai 

Sánd

or 

1939 1 Helik

on 
1066 

Budapes

t, 

Nyugati 

tér 1. 

2008 384 2796 

A fenti táblában szürkével jelöltük azokat az oszlopokat, melyek a tábla elsődleges kulcsát alkotják, eszerint 

nem lesz két olyan sor a táblában, melynek ugyanaz lenne a könyv-azonosítója, a kiadó azonosítója és a kiadás 

éve. 

A következő kritériumnak a 2. normálformára kell teljesülnie: 

6. Minden olyan tulajdonság (oszlop), mely nem része az elsődleges kulcsnak (vagyis minden másodlagos 

tulajdonság), az elsődleges kulcs egészétől függ, vagyis nem lehet az elsődleges kulcs 

tulajdonsághalmazának olyan részhalmaza, mely egyértelműen meghatároz egy másodlagos tulajdonságot. 

Nézzük meg az előző példánkat. A kiadó neve és címe másodlagos tulajdonságok nem a teljes elsődleges 

kulcstól függnek, hanem csak annak egy részhalmazától, a kiadó azonosítótól. Ugyanígy, a könyv címe, az író 

azonosítója, illetve az író neve másodlagos tulajdonságok csak a könyv azonosítójától függ, a kiadó-azonosítótól 

nem. Vagyis ezt a relációnkat szét kell darabolnunk ahhoz, hogy 2. normálformára hozzuk: 
 

Könyv 

azonosító 
Kiadó 

azonosító 
Kiadás 

éve 
Oldal 

szám 
ár 

1 1 2010 179 2457 

1 1 2011 179 2214 

1 2 1942 128 15642 

2 1 2008 384 2796 

 

Könyv 

azonosító 
Könyv címe Író 

azonosító 
Író neve Alkotás 

éve 

1 A gyertyák csonkig 

égnek 
1 Márai 

Sándor 
1942 

2 Eszter hagyatéka 1 Márai 

Sándor 
1939 

 

Kiadó 

azonosító 
Kiadó 

neve 

Kiadó címe 

1 Helikon 1066 Budapest, Nyugati tér 

1. 

2 Révai Ismeretlen 
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A következő lépcső a 3. normálforma, melyre egyrészt teljesülnie kell az összes eddigi kritériumnak, másrészt 

7. A tábla minden másodlagos tulajdonsága csakis az elsődleges kulcstól függhet. 

Fenti három relációból a 2. nem teljesíti ezt a szabályt, hiszen az író neve nem a könyv azonosítójától függ, 

hanem az író azonosítótól. Ezért daraboljuk szét ezt a relációt is: 
 

Könyv 

azonosító 
Könyv címe Író 

azonosító 
Alkotás 

éve 

1 A gyertyák 

csonkig égnek 
1 1942 

2 Eszter hagyatéka 1 1939 

 

Író 

azonosító 
Író neve 

1 Márai 

Sándor 

Léteznek további normalizálási szintek is (5-ig), de ennek bemutatásától most eltekintünk, általában a 3. 

normálformáig szoktunk eljutni egy adatbázis tervezés során. 

3.3. Kapcsolatok 

Nézzük mégegyszer a normalizált táblákat, nevezzük is el őket. Látható, hogy a táblák között kapcsolatok 

vannak, ezek a kapcsolatok a táblák elsődleges kulcsain keresztül valósulnak meg. A könyvek és az írók közötti 

kapcsolatot tekintve, egy könyvet egy író írt (tudjuk, hogy ez egy picit egyszerűsítése a valóságnak, de ettől 

most tekintsünk el), egy író ugyanakkor több könyvet is írhat. Ekkor azt mondjuk, hogy a könyvek és az írók 

között 1:n típusú kapcsolat áll fenn. Az ilyen típusú kapcsolatot a relációs adatbázisokban úgy valósítjuk meg, 

hogy a könyvek táblában másodlagos tulajdonságként szerepeltetünk az írók táblára való hivatkozást, egy ún. 

idegen kulcsot (foreign key), mely az írók táblában elsődleges kulcs (primary key). 
 

Könyvek 

Könyv 

azonosító 
Könyv címe Író 

azonosító 
Alkotás 

éve 

1 A gyertyák 

csonkig égnek 
1 1942 

2 Eszter hagyatéka 1 1939 

 

Írók 

Író 

azonosító 
Író neve 

1 Márai 

Sándor 
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Tekintsünk most a könyvek és a kiadók kapcsolatára. Egy könyvet több kiadó is megjelentethet, ugyanakkor egy 

kiadónak természetesen több könyv is van a repertoárjában. Ekkor m:n típusú kapcsolatról beszélünk (több a 

többhöz kapcsolat). Ezt a kapcsolatot a normálformákra megadott kritériumok miatt csak úgy tudjuk 

megvalósítani, ha bevezetünk egy köztes táblát, ez esetünkben a Könyvkiadások tábla, mely már 1:n 

kapcsolatban áll a Könyvek táblával, illetve a Kiadók táblával is. A kapcsolat a Könyvkiadásokban idegen 

kulcsként szereplő Könyv azonosító, illetve Kiadó azonosító tulajdonságokon keresztül valósul meg. (Ez a két 

tulajdonság egyébként része a Könyvkiadások tábla elsődleges kulcsának is, ettől függetlenül). 
 

Kiadók 

Kiadó 

azonosító 
Kiadó 

neve 

Kiadó címe 

1 Helikon 1066 Budapest, Nyugati tér 

1. 

2 Révai Ismeretlen 

 

Könyvkiadások 

Könyv 

azonosító 
Kiadó 

azonosító 
Kiadás éve Oldal szám ár 

1 1 2010 179 2457 

1 1 2011 179 2214 

1 2 1942 128 15642 

2 1 2008 384 2796 

3.4. Adattípusok 

Egy táblában minden oszlop rendelkezik valamilyen típussal, ez a korábban definiált tulajdonság-típus. Például 

az azonosítók mindegyike valamilyen pozitív egész szám lehet, a könyv címe egy szöveges adat, az alkotás éve 

egy 4 jegyű egész szám, amely 0 és 3000 között van. Lehetőség van arra, hogy saját típusokat definiáljunk, 

melyeket a standard típusokból származtatunk le, és azokat kiegészíthetjük különböző szabályokkal. Pl. lehet 

egy évszám adattípusunk, mely 0 és 3000 közti egész szám. Ekkor a kiadás éve oszlop évszám adattípusú lesz. 

3.5. Adat-integritás szabályok 

Az adatokhoz különböző szinten szabályokat (constraint-eket, megszorításokat) rendelhetünk. Ahogy már 

említettük, minden adatmanipuláció esetén az adatbáziskezelő-rendszer megvizsgálja, hogy az új adattartalom 

megfelel-e a hozzárendelt szabálynak, és csak akkor végzi el a módosítást, ha igen. Nézzük, milyen szinteken 

történhet meg a megszorítások létrehozása: 

1. Oszlop szinten 

Ekkor egy oszlop által felvehető értékeket tudjuk szabályozni. Ez megtörténhet az adott oszlophoz rendelt 

szabállyal, vagy egy saját adattípushoz rendelt szabállyal. Ilyen megszorítást tartalmaz az előbb említett 

évszám adattípusunk. 

2. Sor szinten 



 SQL alapismeretek  

 816  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Egy teljes sor elfogadhatóságát vizsgáljuk ezen a szinten. A megadott feltételben az adott tábla bármely 

mezője szerepelhet, így a soron belül a különböző oszlopokban felvett értékek közötti feltételeket adhatunk 

meg. Kicsit erőltetett példaként adhatnánk olyan szabályt a Könyvkiadások táblánkra, hogy az ár/oldalszám 

nem lehet 20-nál nagyobb. Ekkor a harmadik sorban lévő adatot már nem tudnánk rögzíteni. 

3. Tábla szinten 

Tábla szintű megszorításokat akkor definiálunk, ha az ellenőrzéshez, nem csak a tábla egy sorát, hanem több 

sort, esetleg a tábla egészét vizsgálni kell. Ilyen például egy kulcs egyediségére vonatkozó vizsgálat, hiszen 

ehhez az összes többi kulcsot végig kell olvasni. 

4. Adatbázis szinten 

Adatbázis szintű megszorításokról akkor beszélünk, ha azok az adatbázisban szereplő több tábla mezői 

közötti összefüggésekre vonatkoznak. Ilyen megszorítás, amikor egy kapcsolatot definiálunk két tábla között 

úgy, hogy az egyik táblában elhelyezünk egy idegen kulcsot, mely a másik tábla elsődleges kulcsa lesz, 

ahogy a Könyv táblába idegen kulcsként bekerült az Író azonosító, mely az Írók tábla elsődleges kulcsának 

értékeit veheti fel. Világos, hogy olyan idegen kulcsot nem írhatunk be a Könyv tábla Író azonosító 

mezőjébe, mely nem létezik az Írók tábla Író azonosítói között. A rekordtörléssel is óvatosan kell bánnunk, 

hiszen ha az Írók táblából kitöröljük az 1 Író azonosítót, akkor a Könyvek táblában a rekordok „féllábasak” 

lesznek, mert elveszítik azt az Író előfordulást, melyre hivatkoznak. Ezt idegen kulcs megszorításnak 

(foreign key constraint) nevezzük. 

3.6. Null érték 

A Kiadók tábla Kiadó címe oszlopát a Révai kiadó esetén nem tudtuk kitölteni, mert a kiadó már nem létezik. 

Az „Ismeretlen” szöveget írtuk a cím oszlopba, ehelyett azonban használhattunk volna (és használni is kellett 

volna) egy ún. null értéket, mely adattípus-független, és a hianyzó vagy ismeretlen adatot jelenti. 
 

Kiadók 

Kiadó 

azonosító 
Kiadó 

neve 

Kiadó címe 

1 Helikon 1066 Budapest, Nyugati tér 

1. 

2 Révai null 

A null érték jellemző használata pl. az idegen-kulcs megszorításokban, ahol idegen kulcsként a megszorítás null 

értéket elfogad (nincs kapcsolat), de semmi más olyat nem, ami nem létezik a másik táblában elsődleges kulcs 

előfordulásként. 

Összefoglalva tehát egy adatbázis tulajdonképpen a benne lévő táblák és a táblák közötti kapcsolatok 

összessége. Egy adatbázist egy névvel azonosítunk, ezzel a névvel tudunk később hivatkozni rá. Az adatbázis 

egy táblájának szintén kell adnunk egy nevet, majd fel kell sorolnunk a mezőit, valamint a mezők típusait. A 

táblákhoz definiálhatunk különböző integritási szabályokat négy szinten: adattípus szinten, rekord szinten, tábla 

szinten, illetve adatbázis szinten. Táblák között a kapcsolatot az előbb bemutatottak alapján egy elsődleges 

kulcs-idegen kulcs párosítással definiáljuk. 

4. SQL nyelv kialakulása 

A relációs adatmodell alapján Edgar F. Codd 12 szabályt fogalmazott meg 1970-ben, melyeket a relációs 

adatbázisok programozási nyelvének teljesítenie kell. Ezek a következőek: 

1. Információs szabály: Egy relációs adatbázisban minden információt (beleértve a tábla és az oszlopneveket is) 

egy módon lehet ábrázolni: nevezetesen egy táblában lévő értékkel. 
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2. Garantált elérési szabály: Az adatbázisban minden egyedi érték logiakailag elérhető a tábla nevével, az 

oszlop nevével, valamint a tábla sorának egyedi kulcs értékével megcímezve. 

3. A null érték egységes kezelése: Az adatbázis-kezelő bármely mezőben képes kezelni a null (másnéven üres) 

értéket, ami a hiányzó, vagy nem ismert értéket reprezentálja. A null érték különbözik minden hagyományos 

értéktől, és adattípusfüggetlen. 

4. Relációs modellen alapuló online katalógus üzembentartása: A rendszernek támogatnia kell egy online, 

inline, relációs katalógust, mely elérhető egy jogosult felhasználó számára az SQL használatával. Vagyis, a 

felhasználó le tudja kérdezni az adatbázis szerkezetét (katalógusát) ugyanazokkal a lekérdező nyelvi 

eszközökkel, melyekkel az adatbázis adatait eléri. 

5. Az átfogó adatnyelv szabálya: A rendszernek támogatnia kell legalább egy relációs nyelvet, melynek 

a. lineáris a szintaxisa, 

b. interaktívan és alkalmazói programból is használható, 

c. megvalósítja a DDL, DML utasításokat, a biztonsági és az integritás megszorításokat, valamint a 

tranzakcionált végrehajtást. 

6. Nézetek frissítési szabálya: Minden nézet, amely elméletileg frissíthető, ténylegesen is frissíthető a rendszer 

által. 

7. Magas szintű insert, update, delete műveletek: a rendszernek támogatnia kell a halmazszintű adatmódosítási 

műveleteket. Ez azt jelenti, hogy a relációs adatbázisból, több tábla több sorából nyert adathalmazon 

egyszerre lehessen insert, update, illteve delete műveletet végezni, ne csak egy soron, vagy egy táblán. 

8. Fizikai adatfüggetlenség: A fizikai szinten történő változás miatt (pl., hogy az adatokat tömbben, láncolt 

listában, stb.,tároljuk) a struktúrán alapuló alkalmazást ne kelljen megváltoztatni. 

9. Logiaki adatfüggetlenség: A logikai szinten történő változás miatt (táblák, oszlopok, sorok, stb…) a 

struktúrán alapuló alkalmazást ne kelljen megváltoztatni. Ezt sokkal nehezebb megvalósítani, mint a fizikai 

adatfüggetlenséget. 

10. Integritás függetlenség: Az integritásra vonatkozó megszorításokat el kell különíteni az alkalmazói 

programtól, és a rendszer katalógusban kell tárolni. Lehetőség legyen megváltoztatni ezeket a 

megszorításokat anélkül, hogy a létező alkalmazásra ez bármilyen hatással lenne. 

11. Elosztási függetlenség szabály: az adatbázis különböző helyekre való szétosztása a felhasználó számára 

ne legyen látható, akkor se, amikor az első elosztás, illetve amikor az újraelosztás történik. 

12. Megkerülhetetlenségi szabály: Amennyiben a rendszernek van alacsony-szintű hozzáférésű interfésze, 

ezt az interfészt ne lehessen használni a rendszer megkerülésével, például megkerülve egy relációs biztonsági 

vagy integritás- megszorítást. 

A szabályoknak esetleg még nem mindegyik részét értjük, de később világossá válnak számunkra. Ezen 

szabályok alapján fejlesztette ki az IBM egy kísérleti adatbázis-kezelő rendszer relációs nyelveként a SEQUEL 

(Structured English QUEry Language) nyelvet. Ennek továbbfejlesztéseként született meg az SQL (Structured 

Query Language), melyet 1986-ban szabványosított az ANSI (Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet – 

American National Standards Institute). 

Az SQL nyelv három, egymástól jól elkülöníthető részből áll: 

1. Adatdefiníciós utasítások (DDL, Data Definition Language) 

2. Adatmanipulációs utasítások (DML, Data Manipulation Language) 

3. Adatlekérdező utasítások (DQL, Data Query Language) 

5. SQL szerver telepítése 
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Ahhoz, hogy továbbhaladjunk, szükségünk lesz egy relációs adatbáziskezelőre, melyen a bemutatott példákat ki 

tudjuk próbálni. Mi a Microsoft SQL Server Express ingyenesen letölthető verzióján fogunk dolgozni, és 

igyekszünk a szabványos SQL megoldásokat bemutatni. A mellékelt CD-n megtalálhatóak a telepítendő fájlok, 

de a könyv írásának idején letölthetőek a következő helyekről: 

 http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=7593  

Mielőtt az SQL Servert telepíteni kezdenénk, a következő programokat már fel kell telepíteni az alábbi linkekre 

kattintva: 

• Microsoft .Net Framework 3.5 SP1. 

• Windows Installer 4.5. 

• Windows PowerShell 1.0. 

A telepítésnél mindenképpen az új instance installálását válasszuk, akkor is, ha van már SQLEXPRESS 

telepítve a gépünkre, mert különben nem tudjuk az adatbázis kezelő alkalmazást, a Management Studio-t 

feltenni. Sikeres telepítés után a Programok között keressük meg, és indítsuk el az alkalmazást: 

1-2. ábra - 

 

Az indítóképernyőn csatlakozzunk az SQL Expresshez Windows autentikációval (erről később még szó lesz). 

Figyeljünk rá, hogy Rendszergazdaként telepítsünk és a Windows-ban is Rendszergazdák legyünk, mert 

különben nem érjük al a Management Studio jó néhány szolgáltatását. 

1-3. ábra - 

http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=7593
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120550
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123422
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120552
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Csatlakozás után a bal oldalon, az „Object Explorer”-ben megjelenik a szerver, amihez csatlakoztunk. Most csak 

a „Databases” mappára kattintsunk rá, hogy lássuk, jelenleg a rendszer által létrehozott, adminisztrációra 

szolgáló adatbázisokon kívűl (System Databases) nincsen adatbázis a szerver példányunkon: 

1-4. ábra - 
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Kattintsunk a „New Query”-re, ekkor egy olyan ablakot kapunk, melybe utasításokat gépelhetünk. 

1-5. ábra - 

 

Az ablak feletti toolbar-ban egy csomó ikon és vezérlő jelent meg. Itt láthatjuk azt az aktív adatbázist (master), 

melyben utasításaink futni fognak. A „master” adatbázis az adatbázis-kezelő rendszer adatbázisa (katalógus), 

mely pl. a rendszerben lévő adatbázisokat tartja nyilván. 

Gépeljük be a „print ’Hello Sql’” utasítást és kattintsunk rá az „Execute” (Futtatás)-ra, vagy adjunk egy F5-öt. A 

futtatás eredményét az alsó ablakban láthatjuk: 

1-6. ábra - 
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Ezután a rövid kitérő után térjünk vissza az SQL nyelv ismertetésére. A parancsok ismertetése során az SQL 

nyelv szintaktikai elemeit nagybetűvel, a többit kisbetűvel fogjuk jelölni. 

6. DDL utasítások 

Az adatdefiníciós utasításokhoz három kulcsszót kell megjegyezni: 

1. CREATE – egy objektum létrehozására 

2. ALTER – egy objektum módosítására 

3. DROP – egy objektum megszüntetésére 

6.1. CREATE DATABASE 

Először hozzunk létre egy új adatbázist a CREATE DATABASE paranccsal: 

 

F5-el futtassuk a parancsot, majd nézzünk rá a rendszer által generált üzenetre. Hibátlan futás esetén a 

„Command(s) completed successfully.” sor jelenik meg az alsó Üzenet ablakban () 

1-7. ábra - 



 SQL alapismeretek  

 822  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az „Object Explorer”-ben kattintsunk jobb egér gombbal a „Databases”-re és kérjünk egy frissítést (Refresh). 

Általában igaz, hogy a változtatásaink csak akkor fognak látszani az „Object Explorer”-ben, ha frissítjük azt. Az 

adatbázisunk létrejött egy csomó alapértelmezett beállítással, melyekre most nem térünk ki, ilyen pl. a fizikai 

fájl és elérése, ahol az adatbázis objektumokat tárolni fogja a rendszer. (lásd ) 

1-8. ábra - 
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6.2. CREATE TABLE 

Hozzuk létre normalizált tábláinkat az új adatbázisban! Egy tábla létrehozásának szintaxisa: 

CREATE TABLE táblaneve 

(oszlopneve adattípusa [oszlop-megszorítás], 

… 

oszlopneve adattípusa [oszlop-megszorítás] 

[,tábla-megszorítások] 

) 

6.2.1. Adattípusok 

Milyen adattípusaink lehetnek? ]A következő felsorolásban egymás mellett láthatjuk a szabványos SQL 

adattípusokat, illetve a nekik megfelelő, MS SQL szerverben implementált adattípusokat (megjegyezzük, hogy 

megadhatjuk szabványos adattípusként is, mert az MS SQL Server szinonímaként tartalmazza azokat) 

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177566.aspx): 
 

Synonym SQL Server system 

data type 

Binary varying varbinary 

char varying varchar 

character char 

character char(1) 

character( n ) char(n) 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177566.aspx
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character varying( n ) varchar(n) 

Dec decimal 

Double precision float 

float[(n)] for n = 1-7 real 

float[(n)] for n = 8-15 float 

integer int 

national character( n ) nchar(n) 

national char( n ) nchar(n) 

national character 

varying( n ) 
nvarchar(n) 

national char 

varying( n ) 
nvarchar(n) 

national text ntext 

timestamp rowversion 

6.2.2. Oszlop megszorítások 

Az oszlopokra vonatkozó megszorítások mindig csak az adott oszlopra vonatkoznak, és a következők lehetnek: 

• NOT NULL | NULL 

Az adott oszlopban szerepelhet-e NULL érték 

• PRIMARY KEY 

Az adott oszlop a tábla elsődleges kulcsa lesz, megköveteli az adott oszlopban az értékek egyediségét. 

Oszlop-megszorításokban csak akkor tudunk elsődleges kulcsot definiálni, ha az elsődleges kulcs csak egy 

oszlopból áll. Ilyen oszlop csak egy lehet a táblában. Hatására mindig létrejön egy index állomány. 

• UNIQUE 

Az adott oszlopban minden érték egyedi. Hatására index állomány jön létre 

• REFERENCES kapcsolttábla(kapcsoltoszlop) [ON-feltételek] 

Az adott oszlop idegen kulcs-hivatkozást tartalmaz a kapcsolttábla kapcsoltoszlopára. A kapcsolttábla 

kapcsoltoszlopa csak elsődleges, vagy egyedi kulcs lehet.. 

• DEFAULT 

Alapértelmezett érték, mely akkor kerül az új sor adott oszlopába, ha nem adunk meg a beszúrás során 

implicit értéket. 

• CHECK 

Az oszlopra vonatkozó logikai kifejezést adhatunk meg, a feltételben csak az oszlop szerepelhet. A beszúrás, 

módosítás csak akkor történik meg, ha a kifejezés értéke igaz lesz. 
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Hozzuk létre az új adatbázisban a „Kiadok” táblát. A parancsaink mindig abban az adatbázisban futnak, amit a 

képernyőn az eszköztár alsó sorában lévő legördülő ablakban láthatunk, az adatbázis létrehozásakor ez a master 

(rendszer adatokat tartalmazó) adatbázis volt. Az új táblát a saját adatbázisunkban szeretnénk létrehozni, ezért 

válasszuk ki a KonyvAruhaz adatbázist a legördülő listából. 

1-9. ábra - 

 

Ezt megtehetjük a „Lekérdező ablak”-ból is a következő paranccsal: 

 

Hatására az aktív „Lekérdező ablak”-ba begépelt parancsok a KonyvAruhaz adatbázisban fognak lefutni: 

1-10. ábra - 

 

 

Egy tábla létrehozásához tehát meg kell adnunk a tábla nevét („Kiadok”), majd zárójelek között felsorolni az 

oszlopait. Egy oszlop létrehozásához szükség van az oszlop nevére („Nev”), az adattípusra („varchar(50))”, és 

megadhatunk az adott oszlopra vonatkozó megszorításokat („NOT NULL”, „PRIMARY KEY”). Mivel ennek a 

táblának az elsődleges kulcsa csak egy oszlopból áll, ezért az elsődleges kulcsra vonatkozó megszorítást 

megadhatjuk oszlop szinten. A táblák és oszlopok elnevezésében lehetőleg ne használjunk üres karaktert és 

ékezetes betűket. Általában a táblák nevében többes számot alkalmazunk, valamint az oszlop elnevezésnél 

követjük azt a szabályt (nem kötelező, csak hasznos), hogy az elsődleges kulcsot tartalmazó oszlopot a tábla 

nevéből (egyes számban), egy „_” jelből és a „PK” alakítjuk ki, az idegen kulcsot tartalmazó oszlopot pedig a 

kapcsolt tábla név (egyes számban) és az „_FK” utótaggal képezzük. Futtassuk le a parancsot, és ellenőrizzük le, 

hogy a tábla létrejött az adatbázisunkban: 
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1-11. ábra - 

 

6.2.3. Tábla megszorítások 

A tábla szintű megszorítások mindig az egész táblára vonatkoznak, szerepelhet bennük a tábla egy vagy több 

oszlopa. 

• PRIMARY KEY (oszlop1, oszlop2, ….) 

A több oszlopból álló elsődleges kulcsokat tábla szintű megszorításban adhatjuk meg, megköveteli az adott 

oszlopokban lévő értékek egyediségét. Hatására mindig létrejön egy index állomány. 

• UNIQUE (oszlop1, oszlop2, …) 

Az adott oszlopokban lévő értékek egyediek lesznek. Hatására index állomány jön létre 

• FOREIGN KEY oszlop1, oszlop2, … REFERENCES kapcsolttábla(kapcsoltoszlop1,kapcsoltoszlop2,…) 

[ON-feltételek] 

Az adott oszlopok idegen kulcs-hivatkozásokat tartalmaznak a kapcsolttábla kapcsoltoszlopaira nézve (az 

oszlopok sorrendje számít!!). A kapcsolttábla kapcsoltoszlopaira elsődleges vagy egyedi kulcsot kell 

definiálni. 

• CHECK 

A táblára vonatkozó logikai kifejezést adhatunk meg, a feltételben csak az adott tábla oszlopai 

szerepelhetnek. Egy rekord beszúrása, módosítása csak akkor történik meg, ha a kifejezés értéke igaz lesz. 

Mielőtt a többi táblát is létrehoznánk, nézzünk példát a megszorításokra: 
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Futtassuk le a parancsot és nézzük meg, milyen objektumok jöttek létre az adatbázisban (Ne felejtsük el az 

„Object Explorer”-ben a táblákat frissíteni!) 

1-12. ábra - 

 

Az oszlopok létrejöttek a megfelelő adattípussal, valamint a Primary Key (PK), Foreign Key (FK) jelzéssel. a 

kulcsok (Keys) között megtaláljuk az elsődleges, az idegen, valamint a „Nev” oszlopra vonatkozó egyedi 

kulcsunkat is (UQ). A megszorítások közül az első (CK__Szemelyek__36B12243) a táblaszintű 

(Nev<>MasikNev) CHECK feltételt tartalmazza, a második pedig a Nev oszlopra vonatkozó CHECK feltételt. 

A DF kezdetű „constraint”-ek a megfelelő oszlopok DEFAULT beállításait tartalmazzák. Végül létrejött két 

index, az elsődleges, valamint az egyedi kulcs megvalósítására. A későbbiekben adatok beszúrásával, 

módosításával, törlésével fogjuk ezeket a megszorításokat tesztelni, ezért egyelőre ezt a táblát hagyjuk meg. 

Az idegen kulcs megszorításokkal kapcsolatban már említettük, hogy az ilyen szabállyal rendelkező oszlopok 

csak olyan értékeket vehetnek fel, amilyen a kapcsolt tábla kapcsolt oszlopában is megtalálható. Ez alól kivételt 

képez a NULL érték, amely megengedett, és gyakorlatilag a „Nincs kapcsolat”-ot jelenti (kivétel, ha az oszlop 

NOT NULL megszorítással bír). A másik kérdés, hogy mi történjen, ha a kapcsolt táblában törlünk egy 

rekordot, ekkor a követező lehetőségek közül választhatunk: 

• NO ACTION 

Az adatbázis kezelő hibát dob, a törlés nem fut le. Ez az alapértelmezett beállítás. 

• CASCADE 

A hivatkozott táblából kitörlődnek azok a sorok, melyek a kapcsolt tábla törölt sorára hivatkoznak. 
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• SET NULL 

A hivatkozott táblában, azokban a sorokban, melyek a kapcsolt tábla törölt sorára hivatkoznak, a kapcsoló 

mező(k)be NULL érték kerül (persze csak ha a NULL érték engedélyezett az oszlop(ok)ban, egyébként a 

törlés nem fut le) 

• SET DEFAULT 

A hivatkozott táblában, azokban a sorokban, melyek a kapcsolt tábla törölt sorára hivatkoznak, a kapcsoló 

mező(k)be a mezők DEFAULT értéke kerül, ha van,. Amennyiben nincs DEFAULT beállítás, és az 

oszlopban engedélyezett a NULL érték, akkor NULL kerül az oszlopba. Ha a NULL nem engedélyezett, a 

törlés nem fut le. 

Ugyanilyen a beállításokat érvényesíthetünk a kapcsolt tábla kapcsolt oszlopának módosítása esetén is: 

REFERENCES kapcsolttábla(kapcsoltoszlop) 

[ON DELETE { NO ACTION | CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT } ] 

[ON UPDATE { NO ACTION | CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT } ] 

Mivel a „Szemelyek” táblánkban nem adtuk meg semmilyen feltételt, ezért az alapértelmezett „NO ACTION” 

beállítás érvényes az idegen kulcsunkra. 

Hozzuk létre a többi táblánkat is egy Lekérdező ablakban. Az MS SQL szerrveren a GO utasítás jelzi az 

értelmező számára, hogy parancsok egy halmazát (mostantól „szkript”-nek fogjuk hívni) hajtsa végre. Egy ilyen 

utasítás halmaz mindig GO-tól GO-ig tart (kivéve az első GO parancsot, mely az első sorral kezdődik, és az 

utolsót, mely az utolsó sorig tart. 

 

A táblákat nem csak parancssorból hozhatjuk létre, a ’Management Studio” vizuális felületet biztosít számunkra. 

Kattintsunk adatbázisunk „Tables” csomópontjára jobb egérgombbal, és válasszuk a „New Table” menüpontot 

() 

1-13. ábra - 
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Egy új ablak nyílik meg a jobb oldalon, ez a tábla-tervező felület. Hozzuk létre az „Irok” táblát mégyegyszer: 

• írjuk be az oszlop neveket, az adattípusokat és a NULL engedélyezéseket. 

• Álljunk Iro_PK sorára, és az eszköztárból kattintsunk a „Primary key” ikonra [KEPEK3:ikonok/ikon1.jpg] 

• A NULL érték automatikusan letiltásra került ennek hatására 

• Kattintsunk a „Mentés” ikonra, és adjuk a táblának az „Irok2” nevet 

A tervező felület feltérképezését az olvasóra bízom, valószínűleg mindenki azt fogja használni a parancssori 

tábla-létrehozás helyett. 

6.3. ALTER TABLE 

Az ALTER utasítások az objektumdefiníciók módosításra szolgálnak. Nagyon ritkán használjuk őket, ezért csak 

említést teszünk róluk. A tábla szerkezetének módosítási lehetőségei korlátozottak, hozzáadhatunk, 

újradefiniálhatunk vagy törölhetünk oszlopot, hozzáadhatunk, törölhetünk, érvényesíthetünk, vagy 

érvényteleníthetünk megszorításokat, illetve egyéb, pl. a tábla fizikai tárolására vonatkozó jellemzőket 

módosíthatunk. 

Adjunk hozzá az Irok táblához két új oszlopot, és egy új megszorítást. A GO parancsnak most kifejezetten nagy 

jelentősége van, mert nélküle hibára futna a szkriptünk, hiszen a parancs-értelmező az értelmezés pillanatában 

nem ismeri a „SzulDat” és az „ElhDat” oszlopokat, így az utolsó CHECK megszorítás létrehozása nem lenne 

lehetséges. 

 

A „WITH CHECK/WITH NOCHECK” opció a megszorítás hozzáadásánál azt jelenti, hogy az új megszorítást a 

tábla meglévő rekordjain is alkalmazni kell-e, vagy csak az ezután felvett/módosított rekordokon. 

Ellenőrizzük le az eredményt (): 

1-14. ábra - 
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Figyeljük meg, hogy az adatbázis-kezelő automatikusan generál egy nevet úgy a megszorításainknak, mint az 

indexeinknek, illetve a kulcsainknak. Ezeknek a neveknek az objektumok törlésénél lesz jelentősége. 

6.4. DROP TABLE 

Töröljük az „Irok2” táblát az adatbázisunkból a következő utasítással, majd az eredményt ellenőrizzük az 

„Object Explorer”-ben. 

 

Most töröljük ki az „Irok táblánkat is: 

 

Ez természetesen nem sikerült, a következő hibaüzenetet kaptuk: 

Msg 3726, Level 16, State 1, Line 1 

Could not drop object 'Irok' because it is referenced by a FOREIGN KEY constraint. 

Vagyis az „Irok” táblát nem törölhetjük, mert idegen kulcs megszorításban hivatkozás van a táblára, ami igaz is, 

hiszen a „Konyvek” táblában az „Irok_FK” oszlopban definiáltuk az idegen kulcsot. Ahhoz, hogy ezt a táblát ki 

tudjuk törölni, előbb el kellene dobnunk az idegen kulcs-hivatkozást. Ennek a parancsnak a szintaxisát leírjuk, 

de ne futtassuk le, mert szükség lesz a megszorításra és a táblára is. Az eldobni kívánt megszorítás nevét az 

„Object Explorer”-ben a „Konyvek” tábla „Keys” mappájában tudjuk megnézni, ez természetesen mindenkinél 

más lesz, mert létrehozáskor az Sql Server automatikusan generált hozzá nevet. 

 

6.5. CREATE INDEX 

Index állományokat azért hozunk létre, hogy meggyorsítsuk az adatok kinyerését az adattáblákból. Egy index 

állomány egyetlen adattáblához tartozhat, egy adattáblának azonban több indexe is lehet. Egy indexhez mindig 

tartozik egy kulcs, mely az adattábla egy vagy több oszlopát tartalmazza, oszloponként növekvő vagy csökkenő 

sorrendben. Az index állomány az adott kulcs szerint sorbarendezett kulcs-mutató párokból áll, mely mutatók 

azokra a tábla-rekordokrara mutatnak, amelyekre a kulcs vonatkozik. (Nem egyedi index esetén ebből több is 

lehet). Minél több index állományunk van, annál gyorsabb lesz a táblából a rekordok visszaolvasása, 

ugyanakkor annál lassúbb lesz minden adatmanipulációs művelet (beszúrás, módosítás, törlés). Általában igaz, 

hogy azokra az oszlopokra érdemes indexet létrehozni, amelyek sűrűn szerepelnek az adatok leválogatásának 

feltételei között. 

Az index állományok használatát az adatbázis-kezelő saját optimalizálási stratégája dönti el egy adatlekérdezési 

művelet során. Fontos megjegyezni, hogy az optimalizáló csak akkor használ egy összetett indexet egy 

leválogatásnál, ha az összetett index első oszlopa szerepel a feltételek között. 
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Hozzunk létre egy indexet a „Kiadasok” tábla „RaktarKeszlet” oszlopára, mondjuk azért, mert általában csak 

azok a könyvkiadások érdekelnek bennünket, amelyek raktáron vannak. 

 

6.6. ALTER INDEX 

Index állománnyal kapcsolatban a módosítás lehetősége általában az újraépítésre, újraszervezésre, esetleg 

néhány opció megváltoztatására terjed ki. A következő példában az előzőleg létrehozott index újraépítését 

kérjük: 

 

Az adatbázis-kezelők általában lehetőséget adnak egy index ki-bekapcsolására. Ehhez akkor szoktunk 

folyamodni, ha egyszerre nagy mennyiségű adatot szúrunk be, vagy módosítunk egy táblában, és az állandó 

index-karbantartás nagy mértékben lelassítja a DML műveleteinket. Ekkor az indexeket ideiglenesen 

kikapcsoljuk, elvégezzük az adatmanipulációs műveleteket, majd újraépítjük az indexeket. 

Az SQL severen erre a DISABLE opció szolgál. Az indexeket újraengedélyezni a fenti REBUILD opcióval 

lehet. 

 

Az ALTER INDEX opcióval egy tábla összes indexét is tudjuk egyszerre kezelni: 

 

Futtatás után az alábbi figyelmeztető üzeneteket kapjuk: 

Warning: Foreign key 'FK__Kiadasok__Kiado___45F365D3' on table 'Kiadasok' referencing table 'Kiadok' was 

disabled as a result of disabling the index 'PK__Kiadasok__35147ABF4316F928'. 

Warning: Foreign key 'FK__Kiadasok__Konyv___44FF419A' on table 'Kiadasok' referencing table 'Konyvek' 

was disabled as a result of disabling the index 'PK__Kiadasok__35147ABF4316F928'. 

Vagyis a primary key index kikapcsolása miatt az idegen kulcs hivatkozások szintén ki lettek kapcsolva. 

Egyszerre újraengedélyezhetjük az összes indexet a REBUILD opcióval. 

 

6.7. DROP INDEX 

Az indexek törlésére a DROP INDEX utasítást használjuk. Lehetőségünk van egyszerre több index törlésére is, 

vesszővel elválasztva. A PRIMARY KEY és a UNIQUE indexeket nem törölhetjük ezzel az utasítással, arra az 

ALTER TABLE DROP CONSTRAINT-et használjuk. 

 

7. DML utasítások-1 

Elkészültünk a tervrajzunkkal, de egyelőre üresen várnak arra, hogy megtöltsük őket adatokkal. Az 

adatmanipulációs műveleteknek három típusa van: 

• INSERT – adatok beszúrása 

• UPDATE – adatok módosítása 

• DELETE – adatok törlése 

7.1. INSERT INTO utasítás 
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Az utasítás szintaxisa: 

INSERT INTO tábla (mező1,mező2,…,mezőn) VALUES (érték1, érték2,…,értékn) 

A mezőfelsorolásban szereplő mezők számának és az értékfelsorolásban szereplő értékek számának meg kell 

egyeznie. Az értékek között konstans értékek, összetett kifejezések is lehetnek, sőt használhatunk 

rendszerfüggvényeket is. 

 

A mezőfelsorolást elhagyhatjuk, ha az pontosan megegyezik a tábla oszlopaink sorrendjével: 

 

Az értékfelsorolásban szerepelhet a NULL érték, ha az oszlopra NULL engedélyünk van: 

 

Ha az oszlopra NOT NULL megszorítás van érvényben (és az elsődleges kulcs oszlop mindig ilyen), akkor 

hibaüzenetet kapunk, és a sor beszúrása nem történik meg. 

 

Szintén hibaüzenet kapunk, ha az új sor adataival megsértjük az elsődleges kulcsra vonatkozó egyediséget, 

mivel a „3” kulcsot már elhasználtuk: 

 

Ha el szeretnénk térni az oszlopok eredeti sorrendjétől, vagy ki akarunk hagyni az értékadásból oszlopokat, 

akkor mindenképpen szükséges a mezőfelsorolás. 

 

A mezőfelsorolásból kihagyott oszlopok az oszlopra definiált DEFAULT megszorításbeli értékkel, ennek 

hiányában NULL értékkel szerepelnek majd az új sorban. 

 

Ha olyan oszlopot hagyunk ki az értékadásból, melyre nincs DEFAULT megszorítás, és NOT NULL záradék 

van az oszlopon, akkor az új sor beszúrása nem történik meg, hibaüzenetet kapunk. 

 

A legtöbb SQL implementációban van mód arra, hogy az elsődleges kulcsként definiált oszlopban egy 

automatikusan növekvő számot írjunk be új sor esetén, ne nekünk kelljen gondoskodni a megadásáról. Ezt az 

SQL Server-ben egy ún. IDENTITY(n,m) tulajdonság bevezetésével oldották meg, ahol n a legelső rekord 

kezdősorszámát, m pedig a növelés léptékét határozza meg. Adjunk az Irok táblánkhoz egy ilyen megszorítást. 

Mivel ezt az „ALTER” utasítással nem tudjuk megtenni, ezért a „Management Studio” felületét használjuk. 
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Kattintsunk a „dbo.Irok” táblára jobb egérgombbal és válaszzuk a „Design” menüpontot. A tábla tervezői 

felületén álljunk rá az „Iro_PK”, ekkor az alsó ablakban megjelennek az oszlop tulajdonságai („Column 

Properties”). Keressük meg az „Identity Specification” tulajdonságot, és nyissuk ki a bal oldalán lévő kis „+” 

jelre kattintva. Állítsuk az „Is Identity”-t „Yes”-re: 

1-15. ábra - 

 

Ezután már megadhatjuk a kezdőértéket (seed) és a növekedési léptéket (increment). Ahhoz, hogy a változtatást 

el tudjuk menteni, a „Management Studio” főmenüjében, a „Tools/Options” alatt, a „Designers” tulajdonságai 

közül a „Prevent saving changes that require table re-creation” előtti pipát vegyük ki, majd az „Ok”-val lépjünk 

ki: 

1-16. ábra - 

 

Ezek után térjünk vissza a tábla tervezői nézetbe, és a mentés ikonra kattintva érvényesítsük az „Identity” 

beállítást. Végezzük el az elsődleges kulcsot tartalmazó oszlopok „Identity”-re állítását az összes táblánkra a 

„KonyvAruhaz” adatbázisban. Természetesen az összetett elsődleges kulccsal rendelkező „Kiadasok” táblában 

ezt nem tudjuk megtenni. 

Ezek után próbáljunk meg még egy sort beszúrni az „Irok” táblába: 
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Vagyis mostantól kezdve az „Identity”-ként megjelölt oszlopokba expliciten nem adhatunk meg értéket. 

Természetesen ki és bekapcsolható az „Identity” opció, később még lesz szó róla. 

Javítsuk ki a hibás insert utasításunkat! Csak annyit kell tennünk, hogy a mező- és értékfelsorolásból is 

kihagyjuk az „Identity” oszlopot: 

 

Kérdezzük le az eddig felvitt sorokat, ehhez írjuk be (most még magyarázat nélkül) a következő utasítást, és 

futtassuk is le: 

 

Az Eredmény (Result) ablakban a következő sorokat láthatjuk: 

17. ábra - 

 

Töltsük fel a többi táblát is néhány sorral. Figyeljük meg, hogy az „Irok_FK” idegen kulcs-hivatkozásokat a 

fenti tábla alapján kézzel töltöttük ki. Mivel a „Konyvek” és a „Kiadok” táblákban az elsődleges kulcsot 

„Identity” tulajdonságúvá tettük, ezért a „Kiadasok” tábla kitöltése már nehézkesebb, hiszen a „Konyvek” és a 

„Kiadok” tábla rekordjainak elsődleges kulcsait kell felvinnünk idegen kulcsként, amit viszont nem mi, hanem 

az adatbázis-kezelő töltött ki. 

Ezt a problémát általában az alkalmazói programok oldják meg azzal, hogy a felhasználók felé a beszédesebb 

megnevezéseket, neveket, címeket, stb… mutatják, (amelyek mögött persze mindig ott van egy elsődleges 

kulcs), miközben a tábla műveleteket a háttérben lévő elsődleges kulcsokkal végzik el. Később a „Kiadasok” 

tábla sorainak feltöltésére egy másik módszert is fogunk mutatni. 
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A tesztelésre létrehozott „Szemelyek” tábla sorainak beszúrásán keresztül vizsgálhatjuk a megszorítások 

alkalmazását. Emlékeztetőül, ezzel az utasítással hoztuk létre a táblát, sárgával kiemeltük a CONSTRAINT-

eket: 

 

Az utasítások elé megjegyzésként leírtuk, hogy mi történik az utasítás futásának hatására. Az SQL Server-en a 

„--” karakterekkel jelezzük, hogy a sorban utána következő karaktereket megjegyzésként értelmezze a parancs-

értelmező. Lehetőség van több sor egyszerre történő „kikommentelésére” is a „/*” „*/” karakterpárossal. 
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Ellenőrizzük le a létrejött sorokat. Figyeljük meg, hogy az utoljára beszúrt sorunk a 7 értéket kapta a 

„Szemely_PK” oszlopban, vagyis a sikertelen „INSERT” műveletek hatására is inkrementálódott az „Identity” 

értéke. 

1-18. ábra - 

 

8. DQL utasítások-1 

Mielőtt folytatnánk az adatmanipulációs utasítások ismertetését, tegyünk egy kitérőt, és ismerkedjünk meg az 

adatok visszakérdezésének legegyszerűbb módjaival, mert úgy érezzük, ez hasznos lesz a további DML 

utasítások megértésénél. 

8.1. SELECT utasítás 

Az adatok visszakérdezésének legegyszerűbb módja, amikor egy táblából szeretnénk adatokat nyerni. Két, 

relációkhoz kapcsolódó fogalmat érdemes megemlíteni, a szelekciót, és a projekciót. A projekciót úgy képzeljük 

el, mintha az alábbi táblázatból oszlopokat választanánk ki, a szelekció pedig az, amikor ugyanebből a 

táblázatból sorokat választunk. Eredményül pontosan egy olyan relációt szeretnénk kapni, mely a választott 

oszlopok és sorok metszetében szereplő adatokat tartalmazza. 

1-tábla. ábra - 
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Az utasítás kulcsszava a SELECT-, vagyis kiválasztani, nézzük az egyszerűsített szintaxisát: 

SELECT oszop1,oszlop2,….,oszlopn 

FROM táblanév 

WHERE feltétel 

8.1.1. Projekció 

Az oszlopok felsorolásával végezzük el a projekció műveletét, a WHERE kulcsszó utáni feltétel kiértékelése 

alapján pedig szelekció történik. 

 

Az oszlopok felsorolásának sorrendje eltérhet a tábla eredeti oszlopsorrendjétől. Minden Futtassuk le az első 

lekérdezésünket. Eredményül pontosan egy olyan táblát kaptunk, mely az előző tábla sárgán kiemelt oszlopait, 

és piros betűvel írt sorait tartalmazza: 

2-tábla. ábra - 

 

Az oszlopfelsorolás helyett írhatunk „*”-ot is, ekkor az összes oszlopot visszakapjuk a táblából: 

 

3-tábla. ábra - 

 

Az oszlopok felsorolásának sorrendje eltérhet a tábla eredeti oszlopsorrendjétől. Minden oszlophoz adhatunk 

egy ún. alias nevet, ekkor az új táblában az lesz az oszlop neve. Az alias név megadásának módja: 
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oszlopi AS aliasi 

Az AS kulcsszó egyébként elhagyható. 

 

4-tábla. ábra - 

 

Az eredeti táblához hozzávehetünk új oszlopokat, amelyek értéke egy tetszőleges kifejezés lehet. A kifejezésben 

szerepelhetnek konstansok, a tábla eredeti oszlopai, az oszlopok adattípusától függő függvények (sztring, dátum, 

konverziós, stb… függvények), illetve az adatbázis-kezelő által implementált rendszerfüggvények (pl. az 

aktuális dátumot az SQL server-en a getdate() függvénnyel kérdezhetjük le). 

 

5-tábla. ábra - 

 

Figyeljük meg, hogy a 7. oszlopnak nem adtunk alias nevet, ezt az SQL Server a (No Column Name)–el jelzi. 

Az oszlopok képzésének még egy nagyon hasznos lehetőségét bemutatjuk, ez az esetszétválasztás alkalmazása 

egy új oszlop értékeinek definiálására. 

CASE 

WHEN feltétel1 THEN kifejezés1 

WHEN feltétel2 THEN kifejezés2 

… 

WHEN feltételn THEN kifejezésn 

ELSE kifejezésn+1 

END 

Természetesen a THEN után szereplő kifejezések adattípusának meg kell egyeznie, egyébként hibaüzenetet 

kapunk. 

(Egész pontosan ez úgy van, hogy ha többféle típusú a kifejezés, akkor az SQL Server adattípus-precedencia 

szabálya szerint (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190309) megpróbálja a legmagasabb 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190309
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precedenciájúra konvertálni az összes kifejezés eredményét. Ha sikerül, az lesz az új adattípus, ha nem, akkor 

hibaüzenettel elszáll. Erre egy kis laborgyakorlat, később bele lehet tenni: 

 
 

intco

l 
decco

l datecol datecol2 
CaseOszlo

p 
Iro_P

K 

18 18.80 
2013.06.16 

14:55 
2013.06.13 

10:07 7.00 1 

18 18.80 
2013.06.16 

14:55 
2013.06.13 

10:07 11.00 2 

18 18.80 
2013.06.16 

14:55 
2013.06.13 

10:07 7.80 3 

18 18.80 
2013.06.16 

14:55 
2013.06.13 

10:07 18.80 4 

18 18.80 
2013.06.16 

14:55 
2013.06.13 

10:07 1.00 5 

18 18.80 
2013.06.16 

14:55 
2013.06.13 

10:07 18.80 6 

Nézzük meg a case alkalmazását a következő példában: 
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6-tábla. ábra - 

 

8.1.2. Szelekció 

A táblán végzett szelekciót tehát a WHERE záradékban megadott feltétel segítségével végezzük el. A feltételben 

használhatjuk az 

• összehasonlító operátorokat 

=,<>,<,>,<=,>= 

• a szokásos logikai operátorokat 

AND, OR, NOT 

• néhány kevésbé ismert, de nagyon hasznos logikai operátort 

LIKE, BETWEEN, IN 

A feltétel tehát tetszőleges logikai kifejezés lehet, az azonosan igaz is. Ez a lekérdezés a tábla összes sorát 

visszaadja: 

 

7-tábla. ábra - 

 

Ez pedig nyilván egyetlen egyet sem: 
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Általában igaz, hogy minél jobban bővítjük a feltételeket, annál inkább szűkül a visszakapott 

eredményhalmazunk. (Kivétel ez alól, pl. ha OR-al kapcsolunk hozzá egy másik feltétel-részt) 

 

8-tábla. ábra - 

 

 

9-tábla. ábra - 

 

Fenti feltételt megfogalmazhattuk volna a BETWEEN operátor segítségével is, ugyanazt az eredményt kapjuk, 

mint amit a mutat. 

 

A feltételt egyszerűen negálva éppen az előző eredményhalmaz teljes táblára vett komplementerét kapjuk meg. 

 

10-tábla. ábra - 
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Az IN operátor után meg kell adnunk egy halmazt zárójelek között, a halmaz elemei közé „,”-t téve. 

 

11-tábla. ábra - 

 

A LIKE operátor egy sztring illeszkedését vizsgálja egy adott mintára nézve. A minta hagyományos, valamint 

speciális karakterekből állhat. A mintában lévő hagyományos karakterekre pontosan kell illeszkedni sztringnek, 

míg a speciális karakterek és jelentésük a következő: 

• „%”: tetszőleges hosszú, tetszőleges számú karakterből álló karaktersorozat (beleértve a zéró hosszúságú 

karaktersorozatot is) 

• „Egy%”-ra illeszkedik minden sztring, mely az „Egy” karaktersorozattal kezdődik és bármire végződik. 

• „%ban”-ra illeszkedik minden sztring, mely bárhogy kezdődik, és a „ban” karaktersorozattal végződik. 

• „%bel%”-ra illeszkedik minden sztring, mely tartalmazza a „bel” karaktersorozatot. 

• „_”: Egyetlenegy tetszőleges karaktert helyettesít 

• „Dór_” mintára illeszkedik pl. a „Dóra”, „Dóri” és a ”Dórx” is. 

• „[]”: Egy karaktert helyettesít egy megadott tartományban vagy halmazban: 

• „Dór[a-i]” mintára illeszkedik pl. a „Dóra”, „Dórb”, és a „Dóri” is, de nem illeszkedik a „Dóru”. 

• „Dór[ai]” mintára illeszkedik a „Dóra” és a „Dóri”. 

• „[^]”: A szring minden olyan karaktersorozatra illeszkedik, amelyik nincs a megadott tartományban vagy 

halmazban: 

• „Dór[^a-i]” mintára nem illeszkedik pl. a „Dóra”, „Dórb”, és a „Dóri” sem, de illeszkedik a „Dóru”, 

„Dórx”, stb… 

• „Dór[^ai]” mintára „Dór”-al kezdődő, és nem „a”-val vagy „i”-vel végződő karaktersorozat illeszkedik. 
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Ha a LIKE operátor bármelyik karaktere nem sztring típusú, az SQL Server sztringgé konvertálja, ha lehetséges. 

Válogassuk le az „E” betűvel kezdődő című könyveket: 

 

12-tábla. ábra - 

 

Keressünk olyan címeket, amelyekben benne van a „re” karaktersorozat (figyeljük meg, hogy az Sql Server 

alapbeállításaival telepítve a LIKE operátor nem kis-nagybetű érzékeny) 

 

13-tábla. ábra - 

 

Melyek azok a könyvek, melyek címében legalább két „e” betű szerepel, de nincs benne „v” betű? 

 

14-tábla. ábra - 

 

A lekérdezéseink eredménye a legtöbb esetben rekordok egy halmaza, a megszokott halmaz definíciótól egy 

picit eltérő értelemben, hiszen egy halmazban nem lehetnek ismétlődő elemek. Ugyanakkor a következő 

lekérdezés tartalmaz többszörös elemeket, a 79 pl. 3-szor is előfordul. 

 

15-tábla. ábra - 
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A DISTINCT kulcsszó hatására az ismétlődő elemek csak egyszer fognak szerepelni az eredményhalmazban: 

 

16-tábla. ábra - 

 

A lekérdezésekben használhatunk ún. alkérdéseket is (subquery). Amennyiben egy lekérdezés eredménye 

egyetlen skaláris érték, akkor az alkérdést mindenütt alkalmazhatjuk, ahol egyébként egy kifejezés szerepel. 

Tekintsük pl. a következő lekérdezést, mely egyetlen skaláris értéket (1-et) ad vissza: 

 

Ezt a lekérdezést illesszük be az előző leválogatásunkba, mint alkérdést, zárójelek között: 

 

17-tábla. ábra - 
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Ha az „=” jellel összehasonlított alkérdés nem egyetlen értékkel tér vissza, akkor a lekérdezésünk nem fut le, 

hibaüzenetet kapunk: 

 

Ezt kijavítandó használjuk az IN operátort, mely egy halmazban keres: 

 

Figyeljük meg, hogy a NULL érték vizsgálatot nem lehet az „= NULL” feltétellel megtenni (az mindig hamis 

lenne), helyette az „IS NULL”-t kell alkalmazni. 

9. DML utasítások-2 

Ezután a rövid kirándulás után visszatérhetünk az adatdefiníciós utasítások ismertetéséhez. Az „INSERT” 

parancsot használhatjuk alkérdéssel kombinálva, ekkor egyszerre több sort is be tudunk szúrni a táblába. 

 

1-19. ábra - 
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Egy másik lehetőség több sor egyidejű beszúrására a „SELECT” utasítás „SELECT….INTO” változatának 

használata. Ekkor nem szükséges előre létrehozni a táblát, a lekérdezés hatására létrejön a tábla, mely 

természetesen nem tartalmazza az eredeti táblán lévő megszorításokat, indexeket, stb… 

 

1-20. ábra - 

 

A következő utasításunk a rekordok módosítására szolgáló UPDATE utasítás. 

9.1. UPDATE utasítás 

Az utasítás szintaxisa: 

UPDATE táblanév 

SET oszlopnév1=kifejezés1 

,oszlopnév2=kifejezés2 
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… 

,oszlopnévn=kifejezésn 

WHERE feltétel 

Az UPDATE utasítás mindig 1 táblának a sorait módosítja, azt, hogy éppen mely sorokat, a WHERE 

záradékban megadott feltétel szabja meg. Ha a WHERE záradékot elhagyjuk, akkor a tábla összes során 

megtörténik a módosítás. 

A kiválasztott sorokon belül módunk van egyszerre több oszlop értékét is módosítani, azokat, amelyeket a SET 

után felsoroltunk. A kifejezés lehet egy konstans érték, de hivatkozhatunk benne az adott tábla bármelyik 

oszlopára is, illetve használhatunk az adott adatbázis-kezelő által implementált rendszerfüggvényeket (pl. 

Substring, Len, stb…), valamint az előző fejezetben megismert alkérdéseket is. 

Módosítsuk a „Konyvek” táblában a „Cím” oszlopot, mindegyik „Cím” elé tegyünk egy „_” karaktert. Az 

Üzenet ablakban (Messages) értesítést kapunk arról, hogy hány sort érintett a módosítás: 

 

Ellenőrizzük le, hogy valóban beíródott a táblába a módosított tartalom: 

 

1-21. ábra - 

 

Írjuk vissza az eredeti tartalmat: 

 

Az „update” utasítást az esetek nagytöbbségében egyetlen sor módosítására használjuk, a sort pedig az 

elsődleges kulcsán keresztül érjük el: 

 

A rekordmódosítások során ugyanúgy megvizsgálásra kerülnek a megszorítások, mint az „insert” művelet 

esetén, ezért a következő „update” utasítás nem hajtódik végre, hibaüzenetet kapunk: 
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Az elsődleges kulcs mezőnek az „identity” beállítás miatt nem adhatunk közvetlen értéket a módosítás során 

sem: 

 

A mező értékadásában szereplő kifejezésben használhatjuk a már megismert „CASE” szerkezetet, illetve 

alkérdést is használhatunk. A Konyvek táblát két új oszloppal bővítjük, majd mindkettőt feltöltjük érékekkel. 

Figyeljük meg, hogy az alkérdésben azt „Irok” táblából azt a sort vettük elő, ahol az „Iro_PK” megegyezik a 

Konyvek tábla aktuális sorában szereplő „Iro_FK” értékével. Persze tudjuk, hogy a két új oszlopban tárolt 

értékek mindig előállíthatók a meglévő táblák meglévő oszlopaiból, ezért ezeket tárolni felesleges, csak a példa 

kedvéért tesszük meg. 

 

18-tábla. ábra - 

 

9.2. DELETE utasítás 

Utolsó DML utasításunk sor(ok) törlésére szolgál. Szintaxisa: 

DELETE FROM táblanév 
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WHERE feltétel 

Ha feltétel nélkül használjuk az utasítást, a tábla összes sora törlődik, ezért óvatosan bánjunk vele. A feltétel 

teljesüléstől függően egyszerre több sor is törölhető. 

 

1-22. ábra - 

 

Az idegen kulcs referenciáknál szó volt róla, hogy az idegen kulcs megszorítás létrehozásánál megmondhatjuk, 

hogyan viselkedjen az adatbázis-kezelő, ha olyan sort szeretnék törölni a hivatkozott táblából, melyre van 

idegen kulcs hivatkozás. A „NO ACTION” beállítás (ez az alapértelmezett) azt eredményezi, hogy a törlés nem 

történik meg, hibaüzenet kapunk: 

 

Ha azonban olyan sort törlünk, melyre nincs hivatkozás, a törlés hibátlanul lefut: 

 

1-23. ábra - 
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Több sor törlése esetén, ha bármelyik sor törlése hibára fut, a törlés egy sorra sem történik meg. Az alábbi 

példában az újonnan felvitt „Próba író” törölhető lenne, de a többi hibája miatt az sem törlődik: 

 

1-24. ábra - 
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Nézzünk példát a „CASCADE” idegen kulcs referencia beállítás hatására. A „Szemelyek” táblában a „Kiadok” 

tábla referenciában „CASCADE” beállítást adtunk meg a törléshez: 

 

Beszúrunk egy új sort a „Kiadok” táblába, majd két új sort a „Szemelyek” táblába, mely az új „Kiadok” sorra 

hivatkozik (Figyeljük meg az „INSERT” utasítás során alkalmazott alkérdést). 

A „Kiadok” tábla új sorának törlésének hatására a „Szemelyek” táblában felvett két új sor is kitörlődik: 

 

1-25. ábra - 
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10. DQL utasítások-2 

10.1. ORDER BY záradék 

A lekérdezés eredménye egy rekordhalmaz, melyben a rekordok sorrendje esetleges. (Ez implementáció-függő, 

de nem mindig azonos a rekordok felvitelének sorrendjével, mert törlések-módosítások esetén üres lapok 

képződhetnek egy táblában, melyeket az adatbáziskezelő felhasználhat pl. egy új rekord hozzáadásánál.) 

Lehetőségünk van arra, hogy a lekérdezésben kérjük a visszakapott halmaz rendezését az „ORDER BY” 

záradékkal: 

 

1-26. ábra - 
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Alapértelmezett rendezés a növekvő sorrend, ha ettől el szeretnénk térni, az oszlopnév utáni „DESC” 

kulcsszóval jelezhetjük: 

 

1-27. ábra - 

 

A rendezésben több oszlop is részt vehet, a rendezés irányát oszloponként megadhatjuk. 

 

1-28. ábra - 
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Mielőtt tovább mennénk, töltsük fel a „Kiadasok” táblánkat néhány rekorddal. A feltöltés során alkalmazzuk az 

alkérdések használatát, melyek mindig egy skaláris értéket adnak eredményül (ellenkező esetben hibaüzenetet 

kapnánk): 
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10.2. Táblák összekapcsolása 

Mindeddig olyan egyszerű lekérdezéseket írtunk, ahol egyetlen táblából nyertünk ki adatot. Nyilván érezzük, 

hogy nem sok értelme lenne a táblák közötti kapcsolatoknak, ha csak ennyire volna lehetőségünk. Két vagy több 

táblát összekapcsolhatunk, ha a „SELECT” utasítást a következőképpen módosítjuk: 

SELECT oszlopfelsorolás FROM táblafelsorolás 

WHERE feltételek 

Ha a feltételeket elhagyjuk, a két tábla Descartes szorzatát kapjuk eredményül, az eredményhalmaz számossága 

éppen a két halmaz számosságának a szorzata lesz: 

 

Ebből az eredményhalmazból természetesen csak azokra a sorokra vagyunk kíváncsiak, ahol tényleges kapcsolat 

van a két sor között, vagyis ahol a „Konyvek” tábla sorában szereplő „Iro_FK” érték megegyezik az „Irok” 

táblában lévő „Iro_PK”-val. Ezt a feltételt többféleképpen megadhatjuk, pl. a „WHERE” feltételben: 

 

1-29. ábra - 

 

Láthatjuk, hogy az oszlopfelsorolás helyetti „*” mindegyik tábla összes oszlopát szolgáltatja, az oszlopokat a 

táblafelsorolás sorrendjében szerepeltetve. Szűkítsük a megjelenítendő oszlopok körét. Mivel több táblából 

válogathatunk adatokat, ezért az oszlopok neve előtt a táblát is feltüntettük, ahonnan az oszlop származik 

„táblanév.oszlopnév” formátumban. Erre elsősorban akkor van szükség, ha mindkét táblának van olyan nevű 

oszlopa, melyre hivatkozunk, egyébként elhagyható. Ezzel együtt mindenképpen javasoljuk a használatát, mert 

egy táblamódosítás során új oszlopot hozzáadva egy táblához könnyen előfordulhat, hogy az az oszlopnév már 

szerepel egy kapcsolt táblában, így egy korábban helyesen lefutó lekérdezésünk egyszerre hibára fut. 
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1-30. ábra - 

 

A „FROM” utáni táblafelsorolásban a táblákhoz alias neveket rendelhetünk. Ha ezt megtesszük, a táblák 

hivatkozott oszlopaira mindenhol az alias névvel kell hivatkoznunk. Az előző lekérdezésünket átírtuk ennek 

megfelelően, az eredményhalmaz ugyanaz lesz, mint amit a mutat: 

 

Másik lehetőség az összekapcsolásra a „JOIN” használata: 

SELECT oszlopfelsorolás 

FROM tábla1 {INNER|RIGHT OUTER|LEFT OUTER|FULL OUTER} JOIN 

tábla2 ON összekapcsolási feltétel …. 

Mi a különbség az „INNER” és az „OUTER” típusú összekapcsolások között? „INNER JOIN”-ról akkor 

beszélünk, ha azok és csak azok a rekordok kerülnek bele az eredményhalmazba, melyek az összekapcsolási 

feltételnek megfelelnek. „LEFT OUTER JOIN” esetén az első tábla összes rekordjához megpróbálunk 

rekordokat párosítani a második táblából a feltétel alapján. Ha sikerül, akkor az belekerül az eredményhalmazba. 

Ha nem, akkor az első tábla pár nélküli sorai is az eredményhalmazba kerülnek, miközben a második tábla 

oszlopait NULL értékkel szerepeltetjük. A „RIGHT OUTER JOIN” értelemszerűen az első és második tábla 

megfordításával adódik. „FULL OUTER JOIN” esetén a párosított sorok mellett mindkét táblából szerepeltetjük 

a nem párosítható sorokat, a megfelelő oszlopértékeket „NULL”-al. 

Ahhoz, hogy a különböző típusú összekapcsolásokat megértsük, szúrjunk be néhány sort a „Konyvek” és az 

„Irok” táblába. Mindegyik sort úgy állítottuk össze, hogy ne legyen kapcsolata a másik táblával. 

 

Lássuk tehát, hogyan alakul a különböző típusú „JOIN”-ok eredménye. Az „INNER JOIN” hatására a szerinti 

eredményhalmazt kapjuk: 

 

A „LEFT OUTER JOIN” hatására eggyel több sor kerül az eredménytáblába, mégpedig a következő 

tartalommal: az „Irok” tábla oszlopaiban az Irok_PK=11 sor értékeivel, a „Konyv” tábla oszlopaiban pedig 

csupa „NULL” elemmel: 
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1-31. ábra - 

 

A „RIGHT OUTER JOIN” a „Konyvek” táblából veszi azokat a sorokat, melyekhez nem talál párt az „Irok” 

táblában, vagyis az „INNER JOIN”-hoz képest két sorral bővül az eredménytáblánk: 

 

1-32. ábra - 

 

Végül a „FULL OUTER JOIN” a „RIGHT” és a „LEFT” egyesítése lesz, mindkét táblából bekerülnek a pár 

nélküli sorok: 

 

1-33. ábra - 

 

Több táblát is összekapcsolhatunk a megismert módszer kiterjesztésével. A következő lekérdezésben a 4 táblánk 

összekapcsolásával előállítjuk azt a táblát, ami tulajdonképpen azokat az adatokat tartalmazza, mint a 

kiindulásként megadott . Figyeljük meg, hogy az alias nevek megadásánál nem használtuk az „AS” kulcsszót, 

mivel elhagyható (bár sokszor megkönnyíti az olvasást). 

 

1-34. ábra - 
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Az összekapcsolás során bármely tábla helyett tetszőleges alkérdést is írhatunk. Az előző lekérdezésünket 

átírhatjuk a következő módon, az eredmény ugyanaz lesz: 

 

10.3. Táblák egyesítése, metszete és különbsége 

A fenti halmazműveleteket akkor végezhetjük el két (vagy több) lekérdezésen, ha mindegyik lekérdezésben 

megegyezik az oszlopok száma, típusaik pedig sorrendben típus-kompatibilisek. 

10.3.1. Egyesítés (unió) 

Az egyesítés művelete az „UNION” vagy „UNION ALL”. A „UNION” a hagyományos értelemben vett 

halmazegyesítést valósítja meg, vagyis az azonos sorok csak egyszer szerepelnek az eredményhalmazban, ezzel 

szemben a „UNION ALL” minden előfordulást (az azonosakat is) belevesz az eredménybe. 

 

1-35. ábra - 

 

 

1-36. ábra - 
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A „UNION ALL” hatására az 1. és a 7. sor, ugyanolyan tartalommal, kétszer szerepel az eredményhalmazban 

(mivel mindkét lekérdezésben benne vannak): 

 

1-37. ábra - 

 

Az egyesítés során kizárólag típus megfeleltetés történik, a következő lekérdezés hibátlanul lefut, bár az 

eredménynek nem sok értelme van. Figyeljük meg, hogy az eredmény-oszlopok neve megegyezik az első 

lekérdezésben szereplő oszlopnevekkel. 

 

1-38. ábra - 

 

Az egyesítés során a különböző oszloptípusok között implicit típuskonverzió zajlik, a típus-precedenciának 

megfelelően, az eredményoszlop típusa a magasabb precedenciájú típus lesz. 
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1-39. ábra - 

 

10.3.2. Táblák metszete 

Két lekérdezés metszetét azok a sorok képezik, melyek mindkét lekérdezésben előfordulnak. Az 

eredményhalmazban a közös sorok pontosan egyszer szerepelnek. A metszet operátora az „INTERSECT”. 

 

1-40. ábra - 

 

10.3.3. Táblák különbsége 

Két lekérdezés különbsége az a halmaz, melyben azok a rekordok szerepelnek, melyek az első lekérdezésben 

benne vannak, de a másodikban nincsenek. A különbséget az „EXCEPT” operátorral tudjuk megvalósítani. 

 

1-41. ábra - 

 

10.4. GROUP BY záradék 

A lekérdező „SELECT” utasításban csoportokat képezhetünk a rekordhalmaz meghatározott oszlopai szerint. 

Ekkor az eredményhalmazban minden csoportelőfordulás pontosan egyszer szerepel. A csoportképzés utasítása 

a „GROUP BY” záradék. Nézzünk egy egyszerű példát rá: 
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A lekérdezés eredménye egy olyan halmaz, ahol minden „Iro_FK” érték szerepel, ami a „Konyvek” táblában 

van, de mindegyik pontosan egyszer. Ez eddig teljesen ugyanúgy működik, mintha azt írtuk volna, hogy: 

 

A csoportképzésben ezzel egyidejűleg használhatunk ún. aggregát függvényeket. Az aggregát függvényeket 

azokra a mezőkre alkalmazzuk, melyek a csoportképzésben nem vesznek részt, ugyanakkor összevont 

információt tartalmaznak a csoportban lévő egyedek darabszámáról, összegéről, átlagáról, stb… Ezek a 

következők: 

• COUNT(oszlop) 

• A csoportban szereplő oszlop előfordulások darabszámát adja vissza. Két ugyanolyan tartalmú oszlop 2 

darabnak számít. Ezt elkerülhetjük, ha COUNT(DISTINCT oszlop)-ot használunk. Az oszlop helyett 

adhatunk „*”-ot is, ekkor a csoportban szereplő összes sor darabszámát kapjuk. 

• SUM(oszlop) 

• A csoportban szereplő oszlop-értékek összege. Az oszlopnak értelemszerűen numerikus típusúnak kell 

lennie. 

• AVG(oszlop) 

• A csoportban szereplő oszlop-értékek átlaga. Az oszlopnak értelemszerűen numerikus típusúnak kell 

lennie. 

• MIN(oszlop) 

• A csoportban szereplő oszlop-értékek legkisebbike. Bizonyos implementációkban ez csak numerikus lehet, 

máshol karakteres típusú oszlop is elfogadott. 

• MAX(oszlop) 

• A csoportban szereplő oszlop-értékek legnagyobbika. Bizonyos implementációkban ez csak numerikus 

lehet, máshol karakteres típusú oszlop is elfogadott. 

Számoljuk meg, hogy egy írónak hány könyve van a „Konyvek” és az „Irok” tábla összekapcsolásával. Az 

összekapcsolási feltételt a „WHERE” záradékban adjuk meg: 

 

1-42. ábra - 
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A csoportképzésben nem csak egy, hanem több oszlop is részt vehet. Vegyük észre, hogy a „GROUP BY” 

záradékban pontosan azok az oszlopok szerepelnek, amelyek a „SELECT” utáni, aggregát függvényt nem 

tartalmazó oszlopfelsorolásban (az oszlopok sorrendje nem lényeges). 

 

1-43. ábra - 

 

Ha olyan oszlopo(ka)t szerepeltetünk a lekérdezésben, amely(ek) a „GROUP BY” záradékban nincsen(ek) 

felsorolva, hibaüzenetet kapunk: 

 

Ugyanakkor kevesebb oszlopunk lehet a „SELECT” listában, mint a „GROUP BY” felsorolásban, bár ettől az 

eredményünk valószínűleg értelmetlen lesz: 

 

1-44. ábra - 

 

A következő példában alkalmazzuk a megismert aggregát függvényeket. Figyeljük meg, hogy az aggregát 

függvényekkel műveleteket is végezhetünk: 
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1-45. ábra - 

 

A „GROUP BY” záradékban a „HAVING” kulcsszó után megadhatunk feltételt, mely az aggregát oszlopok 

értékeire vonatkozik. Az előző lekérdezésünket egészítsük ki azzal a feltétellel, hogy csak azokra az írókra 

vagyunk kíváncsiak, akitől legalább 3 darab könyvünk van, és mindegyik könyv 1900 után született: 

 

1-46. ábra - 

 

A „GROUP BY” záradékkal összesítő sorokat is beszúrhatunk a lekérdezésünkbe a „ROLLUP” vagy a „CUBE” 

használatával. A „ROLLUP” hatására egyrészt minden csoportra megképződik a „GROUP BY” aggregát sor, a 

csoportosításban résztvevő oszlopokra részösszesen sorok, valamint egy mindösszesen sor is. 

Futtassuk le a következő két lekérdezést, először „ROLLUP” nélkül, majd azzal. 
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1-47. ábra - 

 

Az eredeti sorokhoz hozzáadódott kiadónként egy összesen sor, ezekben az „IroNev” helyén NULL érték 

szerepel, valamint egy mindösszesen sor, amiben a „KiadoNev” és az „IroNev” is NULL értékkel van kitöltve. 

A „CUBE” nem csak a „GROUP BY” oszlopfelsorolásban kifelé haladva képzi meg az összesen sorokat, hanem 

minden lehetséges oszlopkombinációban. Nézzük meg ezt az előző lekérdezésben: 
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1-48. ábra - 

 

Most nem csak a „KiadoNev” értékeire képződtek összesen sorok, hanem az „Ironev” összes lehetséges értékére 

is, és ott a „KiadoNev” oszlop kapott NULL értéket. 

11. Nézetek 

A nézet objektumok tulajdonképpen előre definiált lekérdezések, melyekre nevükkel hivatkozhatunk, ugyanúgy, 

mintha táblák lennének. A nézetek mögött ténylegesen tárolt adatok nincsenek, a használatuk idején lefut az 

őket definiáló lekérdezés, és létrejön az eredménytábla. Használatukkal az adatbiztonságot növelhetjük, mert 

egy adott táblának bizonyos oszlopait elrejthetjük a jogosulatlan felhasználók elől. Másrészt hasznosak, ha egy 

normalizált adatbázisban az eredmény több tábla összekapcsolásával jön létre, a lekérdezést elég egyszer 

definiálni, utána már úgy hivatkozhatunk rá, mintha egyetlen tábla volna. A nézetek (VIEW) létrehozásának 

szintaxisa: 

CREATE VIEW NézetNév 

AS 

SELECT …. 
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A nézeteket célszerű megkülönböztetni a tábláktól, mi a nevükben lévő „v_” prefixszel tesszük ezt meg. A 

definíciót követő lekérdezésben már a nézetet használjuk a leválogatáshoz. 

 

1-49. ábra - 

 

A létrehozott nézetet felhasználhatjuk egy újabb nézet definíciójában is: 

 

1-50. ábra - 

 

A nézet objektumot a már jól ismert „DROP” utasítással szüntethetjük meg, használatával vigyázzunk, mert az 

adatbázis-kezelő nem figyelmeztet, ha a megszüntetendő nézetet egy másik objektum használ, ezért a „DROP 

v_Konyvek” utasítás lefut, majd a „v_Kiadasok” nézetre való hivatkozás során kapunk hibaüzenetet. Egy nézet 

módosítására az „ALTER VIEW” utasítást használhatjuk, vagy egy „DROP VIEW-CREATE VIEW” utasítás-

párost. 

12. Tranzakció-kezelés 

Adatkezelési munkánk során gyakran találkozunk olyan feladattal, mely több részfeladatból áll, de csak akkor 

akarjuk a teljes feladatot végrehajtani, ha az összes részfeladat sikeresen lezajlik. Például, ha a 

könyváruházunkba egy új szerző, új könyve érkezik, egy új kiadótól, akkor 4 db „insert” utasítást kell egymás 

után végrehajtanunk. Ha pl. az új író rekord beszúrása sikertelen, akkor nem tudjuk a könyvet beszúrni, illetve 

ha nem sikerül a beszúrás a „Kiadasok” táblába, akkor nincs szükség az „Irok”, a „Konyvek” illetve a „Kiadok” 

táblában új rekord létrehozására sem. Az ilyen típusú problémák megoldására tranzakciókat használunk. 

Többfelhasználós rendszerek esetén az adatokhoz való konkurens hozzáférés kezelését szintén tranzakciók 

alkalmazásával oldjuk meg. Gondoljunk csak pl. arra a problémára, hogy egy sor módosítását egyszerre ketten 

akarják elvégezni. Ekkor a második módosítás felülírja az elsőt, miközben az első módosítás teljes egészében 

elvész. Ennek kiküszöbölésre a módosítandó rekordot el kell zárni a többi felhasználó elől mindaddig, amíg a 

módosítás végrehajtása meg nem történt.. 
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Tehát a tranzakció nem más, mint logikailag összetartozó utasítások egymásutánja. A tranzakciónak négy 

alapvető tulajdonságot kell teljesítenie (ACID) (http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms190612(v=sql.105).aspx) : 

• Atomiság (Atomicity) 

A benne lévő utasításoknak vagy mindegyike végrehajtódik, vagy egyike sem. 

• Konzisztencia (Consistencity) 

A tranzakció végrehajtása után az adatbázis konzisztens állapotban legyen, azaz az integritás szabályoknak 

megfeleljen. 

• Elszigetelés (Isolation) 

A tranzakcióban futó utasítások által módosított objektumokat a konkurens használattól a tranzakció ideje 

alatt el kell szigetelni. Egy konkurens tranzakció vagy a módosítás előtti állapotot láthatja, vagy a tranzakció 

végrehajtása utáni állapotot, de semmiképpen sem láthat köztes állapotot. 

• Tartósság (Durability) 

A tranzakció végrehajtása után az adatok módosításának véglegesnek kell lenni, bármilyen rendszer hiba 

esetén is. 

12.1. Explicit tranzakciók 

Egy tranzakciót a „BEGIN TRAN” utasítással indítunk el. A tranzakció végén a végrehajtott módosításokat a 

„COMMIT TRAN” utasítással véglegesítjük. A „ROLLBACK TRAN” utasítás visszagörgeti az összes 

módosítást, amit a „BEGIN TRAN” után végeztünk, visszaállítja az adatbázist a tranzakció kezdete előtti 

állapotra. Mindkét záró utasítás hatására a tranzakció befejeződik. (A „COMMIT” és a „ROLLBACK” végéről 

a „TRAN” elhagyható. A két utasítás ekvivalens a „COMMIT WORK”, illteve a „ROLLBACK WORK” 

utasításokkal). Ezek az ún. explicit tranzakciók. 

Nézzünk példát a tranzakció visszagörgetésére. A tranzakció indítása előtt lekérdezzük a módosítandó adatot, 

elkezdjük a tranzakciót, végrehajtjuk a módosítást, majd ismét lekérdezzük az adatot. Ekkor a tranzakción belül 

a módosított adatot látjuk. Ezután visszagörgetjük a tranzakciót, és a lekérdezés a módosítás előtti állapotot 

mutatja: 

 

1-51. ábra - 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190612(v=sql.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190612(v=sql.105).aspx
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Futtassuk le ugyanezt a tranzakciót, de ne görgessünk vissza, hanem fogadjuk el a változásokat: 

 

1-52. ábra - 

 

Mi történik, ha egy batch tranzakcióban valamelyik utasítás futásidejű hibát okoz, pl. az integritás-szabályok 

megsértése miatt? Az SQL Server alapértelmezett viselkedése, hogy a hibát okozó utasítást visszagörgeti, a 

többi utasítás pedig lefut, majd a tranzakció lezárásának megfelelelően befejeződik. A következő tranzakcióban 

a második „UPDATE” utasítás hibát okoz, mert az „Irok” táblára definiált „CHECK” megszorításba ütközik. Az 

előtte és az utána lévő módosításokat a hiba ellenére végrehajtja a rendszer. 

 

1-53. ábra - 
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Az alapértelmezett viselkedést át tudjuk állítani a „SET XACT_ABORT” utasítással. Hatására hiba esetén a 

tranzakció megáll, a további utasítások nem futnak le, a tranzakció egyébkénti lezárásától függetlenül az összes 

utasítás visszagörgetődik. 

 

Az „XACT_ABORT” beállítástól függetlenül szintaktikai hiba esetén a tranzakció lezárul és visszagörgetődik. 
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1-54. ábra - 

 

12.2. Autocommit mód 

Az SQL Server alapértelmezett tranzakciókezelési módja az ún. autocommit mód. Ez azt jelenti, hogy minden 

utasítás azonnal végrehajtódik vagy visszavonódik attól függően, hogy kiváltódott-e közben bármilyen hiba. Ezt 

az alapértelmezett módot írhatjuk felül az explicit vagy az implicit tranzakciókkal. 

12.3. Implicit tranzakciók 

A „SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON” utasítás hatására az első utasítás futtatásával egyidőben, illetve 

minden tranzakció „COMMIT” vagy „ROLLBACK” után automatikusan új tranzakció kezdődik. Használatával 

vigyázzunk, mert az implicit tranzakciók ugyanúgy zárolják erőforrásokat, mint az explicit-ek. 

12.4. Konkurens hozzáférések kezelése 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa213029(v=sql.80).aspx  

Amikor módosítást hajtunk végre az adaton, azok automatikusan exkluzív zárolásra kerülnek az adatbáziskezelő 

által. Ez a zárolás lehet sor-szintű, lap-szintű vagy tábla-szintű. A zárolt adatokon semmiféle módosítás nem 

lehetséges. Ugyanakkor lehetőségünk van szabályozni, hogy egy másik tranzakció hogyan olvashatja a zárolt 

adatokat, illetve egy módosítás hogyan férhet hozzá az olvasott adatokhoz. 

Egy rövid példán keresztül nézzük meg az adatok zárolását két ugyanazt a táblát használó konkurens 

tranzakciójában. Ennek vizsgálatához szükségünk lesz egy másik „Lekérdező ablak”-ra, melyet nyissunk meg a 

„New Query”-re kattintva. 

Az első ablakba a következő sorokat írjuk be, majd futtassuk le: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa213029(v=sql.80).aspx
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Tranzakciónk nyitott állapotban várakozik (a ROLLBACK utasítás ) . A második ablakban futtassuk a 

következő lekérdezést: 

 

Mivel a módosítás nem érintette a sort, amelyet lekérdezünk, ezért a lekérdezés lefut. 

Most a második ablakban a következő lekérdezést futtassuk (a tranzakciónk még mindig nyitott állapotban 

várakozik): 

 

A lekérdezés elindul és várakozik, és mindaddig teszi ezt, amíg 

• az első ablakban lévő tranzakció le nem zárul, vagy 

• a lekérdezést meg nem szakítjuk, vagy 

• a szerverre beállított időkorlátot el nem érjük. 

Most futtasunk el egy „ROLLBACK” utasítást a nyitott tranzakció ablakában. (Ha a „Lekérdező ablak”-ban 

kijelölünk utasításokat, és úgy kattintunk az „Execute”-ra, akkor azok az utasítások futnak le, amelyeket 

kijelöltünk.) Ha visszakattintunk a második ablakba, láthatjuk, hogy lekérdezésünk azonnal lefutott, ahogy a 

tranzakció lezárult. 

Az első ablakban indítsuk el ismét a tranzakciót, de ne zárjuk le (a „ROLLBACK”-et ne futtassuk). A második 

ablakba most az egész táblára vonatkozó lekérdezést indítsunk: 

 

A lekérdezés ugyanúgy várakozik, mint az előbb, mert vannak benne olyan sorok, melyeket érint a nyitott 

tranzakció. Visszagörgetés után a lekérdezés rögtön lefut. 

A konkurens hozzáférések a következő problémákat vetik fel: 

• Módosítások elvesztése 

Amennyiben egy sor módosítását egyszerre végzi két felhasználó, az a felhasználó, aki később menti el a 

módosítást, felülírja az előzőleg módosított adatokat. 

• „Piszkos” adatok olvasása 

Olyan adatot olvasunk, melyet egy nem véglegesített tranzakció éppen módosít, az adat azonban még 

változhat a tranzakció végrehajtása során. 

• „Nem megismételhető” olvasás 

Adatokat többször olvasunk, és mindig más eredményt kapunk, mert egy másik tranzakció változtatja az 

adatot. Az előzőtől abban különbözik, hogy mindig véglegesített adatot olvasunk. 

• Fantom adatok olvasása 

Többször megismételt lekérdezéshalmaz olvasása közben egy másik tranzakció „INSERT” vagy „DELETE” 

műveletet hajt végre, ezért korábban meglévő sorok elvesznek, vagy újak kerülne be az eredménybe. 
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Azt hogy a fenti konkurencia-problémák közül melyiket kezeljük, vagy hagyjuk figyelmen kívül, az elkülönítési 

szintekkel szabályozhatjuk. Mégegyszer hangsúlyozzuk, hogy az egyes elkülönítési szintek azt szabályozzák, 

hogy az adatok olvasása során milyen adatokhoz férhetünk hozzá, az adatok módosításákor mindenképpen 

zárolás történik a táblára. Az egyes elkülönítési szintek felülről lefelé haladva szigorítanak az olvasás feltételein, 

nyilvánvaló, hogy minél megengedőbb egy elkülönítési szint, annál nagyobb az adatok inkonzisztenciájának 

veszélye. Ugyanakkor minél szigorúbb az elkülönítési szint, annál nagyobb az erőforrások egymásra 

várakozásának az esélye. Az SQL Serveren az egyes elkülönítési szinteket a „SET TRANSACTION 

ISOLATION LEVEL {READ UNCOMMITTED | READ COMMITTED | REPEATABLE READ | 

SERIALIZABLE}” utasítással állíthatjuk be. 

• Read uncommitted 

A fizikailag sérült adatokon kívül minden adat olvasható, az is, ami nincs véglegesítve egy másik 

tranzakcióban. 

Indítsuk el ismét az első ablakban a tranzakciót és hagyjuk nyitva. A második ablakban állítsuk be a „Read 

uncommited” elkülönítési szintet, és indítsunk egy tranzakciót, amiben az előző tranzakcióban módosított 

asdatot olvassuk be. 

 

A lekérdezés lefut, és „félkész”, nem véglegesített adatot ad vissza. Görgessük vissza az első tranzakciónkat. 

• Read committed 

Ez az SQL Server alapértelmezett elkülönítési szintje. Csak olyan adat olvasható, amely véglegesítve van. Az 

ily módon nyitott tranzakcióban két különálló utasítás között végrehajtódhat olyan tranzakció, mely változtat 

az adatokon, így a „nem megismételhető olvasás” és a „fantom olvasás” létrejöhet. 

Ismét két külön „lekérdező ablak”-ban dolgozzunk. Az egyikben indítsunk egy tranzakciót „READ 

COMMITTED” elkülönítési szinttel, és futtassunk egy lekérdezést. 

 

1-55. ábra - 

 

A másik ablakban hajtsunk végre módosítást az imént lekérdezett adatokon, majd visszatérve ismét futtassuk le 

a lekérdezést. Az adatok két olvasás között megváltoztak. 

 

1-56. ábra - 
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• Repetable read 

Ennek az elkülönítési szintnek a hatására nem olvashatunk, csak véglegesített adatokat, mint az előzőnél, 

ugyanakkor a tranzakcióban olvasott adatot nem módosíthatja egy másik tranzakció. Sor beszúrása lehetséges 

az olvasott halmazra, vagyis ez a szint nem véd a fantom-olvasás ellen. Indítsunk egy „REPETABLE READ” 

tranzakciót, de ne zárjuk le: 

 

Próbáljunk meg a másik ablakunkban módosítani az egyik adatot a lekérdezett halmazból: 

 

A második, módosító tranzakció mindaddig várakozna, míg az 1. ablakban indított be nem fejeződik. Most 

állítsuk meg a futást ebben az 1. ablakban, és a módosítás helyett szúrjunk be egy új sort a táblába: 

 

Ez a tranzakció lefut a 2. ablakban nyitva levő tranzakció ellenére. Most a 2. ablakban ismét kérdezzük le az 

„Irok” tábla tartalmát: 

 

A lekérdezés más eredménnyel szolgál, mint az előbb. Ez az eset a fantom olvasás. 

1-57. ábra - 

 

• Serializable 
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Az előző elkülönítési szintnél szigorúbb, vagyis csak véglegesített adatokat olvas, a tranzakció során az 

olvasott adatok nem módosulhatnak, ahogyan a „REPETABLE READ”, ezenkívül az olvasott halmazra nem 

engedélyezett a beszúrás művelete sem. Ennek érdekében ún. tartomány-zárolást („range-lock”) végez az 

adatbázis-kezelő, ha a lekérdezésben is egy tartomány szerepel. 

Indítsunk egy „SERIALIZABLE” tranzakciót, hagyjuk nyitva: 

 

Az 1. ablakban próbáljunk meg egy sort beszúrni az „Irok” táblába. 

 

A tranzakció várakozik, amíg a 2. ablakban indított olvasásunk tranzakcióját le nem zárjuk. Tegyük ezt meg, a 

2. ablakban véglegesítsük a tranzakciónkat: 

 

Véglegesítés után azonnal lefut és befejeződik az 1. ablakban indított tranzakció is. Vagyis ez az elkülönítési 

szint a fantom-olvasás ellen is véd. 

A összefoglalja az egyes elkülönítési szintekkel kapcsolatos védelmet. 
 

Elkülönítési 

szintek 

„Piszkos” 

adatok 

olvasása 

„Nem 

megismételhet

ő” olvasás 

Fantom 

adatok 

olvasás

a 

Read uncommitted + + + 

Read committed - + + 

Repeatable read - - + 

Serializable - - - 

12.5. Beágyazott tranzakciók 

Lehetőségünk van explicit tranzakciók egymásba ágyazására, ekkor azonban néhány szabályt figyelembe kell 

vennünk. Mielőtt azonban erről a témakörről beszélünk, meg kell említenünk a változó-kezelést az SQL 

Serveren….. 

Az SQL Serveren a „@@TRANCOUNT” nevű globális változó ad felvilágosítást arról, hogy a beágyazásban 

hányadik szinten vagyunk. Minden „BEGIN TRAN” utasítás 1-el növeli a „@@TRANCOUNT” értékét, 

minden „COMMIT” 1-el csökkenti azt. Ugyanakkor a belső tranzakciók véglegesítése valójában nem 

véglegesíti a módosítást, az csak a legkülső tranzakció „COMMIT”-jának hatására történik meg. Azt is 

megtehetjük, hogy a legkülső tranzakciót nem „COMMIT”-al zárjuk, hanem „ROLLBACK”-el, ekkor, annak 

ellenére, hogy minden belső tranzakciót „COMMIT”-al zártunk, az összes módosítás vissszagörgetésre kerül (a 

belső tranzakcióké is). 
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Mivel a legkülső tranzakciót visszagörgettük, ezért az utolsó lekérdezésben nem látjuk a beszúrt sorokat. 

1-58. ábra - 

 

A „ROLLBACK” hatása egészen más. Bármelyik belső tranzakcióban kiadunk egy „ROLLBACK” utasítást, az 

mindent visszagörget, és a legkülső tranzakciót is lezárja. Eközben a „@@TRANCOUNT” értékét 0-ra állítja. 
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1-59. ábra - 

 

Csak megemlítjük, hogy lehetőség van tranzakción belüli részleges visszagörgetésre ún. „SAVEPOINT” 

használatával. 
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28. fejezet - A winform alapú 
alkalmazások utáni világ. 

1. Kezdjük ez elején 

Eddigi tanulmányaink során, még assembly fejlesztéseink idején eljutottunk a winform-os fejlesztések 

területére, melynek igen hosszú előtörténete van. Azonban a fejlődés, mint a történelem során mindig, most sem 

ált meg, és mára (bár a hírek szerint az alkalmazások nagyobb része még mindig winform-os alapon fut) új 

utakat tört magának a hardverek teljesítmény növekedése, és ezzel a szoftvertechnológia is. 

Történt ugyanis, hogy a régebben csak a megjelenítésért felelős videókártya olyan mértékben „megokosodott”, 

és ezzel együtt a teljesítménye is megnőtt, hogy korábban elképzelhetetlen erőforrás igényű számítási 

feladatokat is képes könnyedén megoldani. Vagyis lehetővé vált, hogy a központi processzort tehermentesítve, a 

megjelenítést és a megjelenítés számítási előkészítését is magára vállalhatja. Ez pedig új szoftvertechnológiai 

lehetőségeket hordozott magában, hiszen a korábban a Win32 api-ra alapozott grafikai feladatok nagyon sok 

időt vettek igénybe (gondoljunk a reendereléssel töltött hosszú percekre a korábbi multimédia animációk 

előkészítésénél). 

Megnyílt az út tehát egy új API, sőt API család létrehozására, melyben a korábban egymással lazán kapcsolódó 

technológiák egységes programozási felületet nyújtanak. Mindez a .Net keretrendszeren belül, annak 

alegységeiként. Az API család tagjai a WPF, a WCF, a WF, és a CardSpace mára már ismert, sőt elismert 

technológiák, melyekkel nap, mint nap sok-sok ezer alkalmazás készül. A mi érdeklődésünket a WPF-egy 

kifejezetten a webes megjelenítésre optimalizált, böngésző-független, „több platformos”, és némiképp 

leszűkített változata keltette fel, mellyel gazdag multimédia élményt kölcsönözhetünk a webes és a desktopos 

alkalmazásainknak. 

Ez a Silverlight (a továbbiakban SL), mely e könyv írásának idején az 5.0 változatnál tart. A fejlődés 

történetének kötelező ismertetése helyett az egyik legfontosabb szoftvertechnológia következményre hívjuk fel a 

figyelmet, melynek lényege, hogy a felület létrehozása, és a felület mögötti működés szétválasztásával a 

szoftver fejlesztés egy teljesen új iránya vált lehetővé, ami a fejlesztés hatékonyságában és a fejlesztési fázisok 

további specializálódásában nyilvánul meg. A korszerű .Net alapú SL, vagy WPF alkalmazásoknál ugyanis egy 

külön nyelvi kontsrukció alkalmazásával „írjuk le” a felületet, és egy másik nyelvi szabályrendszerben 

határozzuk meg a működést. A felület leírására a xaml szolgál, a működési logikát pedig a c# nyelv szolgáltatja. 

További lehetőségeket biztosít, hogy a felhasználói felület kialakítására egy külön fejlesztő rendszer, a Blend 

szolgál, mely tulajdonképpen programozási ismeretek nélkül is lehetővé teszi professzionális felületek 

létrehozását. A továbbiakban lépésről lépésre ismertetjük a SL képességeit, és a gyakorlatok végén egy összetett 

zárópéldát valósítunk meg. A fejlesztések során a VS2012 környezetet használjuk. 

2. Az első alkalmazás (SL_001_BaseDemo gyakorlat) 

Mielőtt egy SL projektet elkészítenénk, először is tisztáznunk kell, hogy a SL alkalmazásunk egy ún. plugin, 

ami azt jelenti, hogy nem önálló webes megjelenítést biztosít, hanem egy meglévő weblapba ágyazva (aspx 

vagy html) jelenik meg. Ennek megfelelően a hosztoló weblapnak biztosítani kell a plugin futásához szükséges 

környezetet, illetve a futás/futtatás megfelelő paraméterezhetőségét. Mint arra biztosan emlékszünk, a html5 

tanulmányaink során az olyan tartalmak, melyek nem „eredeti” html komponensek, befoglalására az object html 

elem alkalmas. Nézzük mit is tud. 

2.1. Object tartalom (ismétlés) 

Azokat a tartalmakat, melyeket nem támogat a html5, szokás az <object></object> tag-ek közé zárni. Az object 

tag paraméterei az alábbiak. 
 

data URL Megadja az objektumok definiálására használt elérést URL 

formájában. 
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form form_neve Az objektumhoz csatolt form-ok megadása 

height px Magasság érték 

name név Egyedi névhivatkozás 

type mime 

típus 
A feldogozás MIME-típusa 

usemap URL Kliens-oldali térkép. 

width px Szélesség 

Az object tag használatára jellemző, hogy a nem támogatot tag feldolgozásához szükséges paramétereket az 

object tag-ban beágyazott <param></param> tag megadásával biztosítjuk. Az object megadásával néhány 

attributum megadása kötelező. Amikor egy SL alkalmazást készítünk, akkor az első képernyő a következő: 

2-1. ábra - 

 

Az ezt követő képernyőn arról döntünk, hogy a hosztolást egy asp.net alapú aspx kiterjesztésű weblapban 

szeretnénk megvalósítani. 

2-2. ábra - 
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Ezt követően az alábbi fájlrendszerbeli fájlok jönnek létre. 

2-3. ábra - 
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Mint látható, két projektet kapunk, melyeket a VS2012 legenerált számunkra. Az egyik egy ún. Silverlight 

applikáció, a másik egy asp.net web felület. A Silverlight projektben két xaml fájl kapott helyet, az App.xaml és 

a MainPage.xaml, valamint mindkettőhöz egy egy *.cs kitejesztésű, ún. code behind fájl. A két azonos nevű, de 

eltérő kiterjesztésű fájl a megjelenítést, és a működési logikát hivatottak szétválasztani. 

Az asp.net weblap pedig a hosztolást végzi majd, ahol két „TestPage” toldalékkal ellátott, aspx és html 

kiterjesztésű fájl a publikálható eredmény. A webes projektben egy ClientBin alkönyvtárban, egy xap 

kiterjesztésű állományba kerül a lefordított Silverlight projekt eredménye, ami valójában egy zip tömörítés. Ha 

belenézünk, akkor láthatjuk. hogy ebben alapesetben csak egy dll, és egy további xaml kiterjesztésű fájl foglal 

helyet, melyet AppManifest.xaml névvel láttak el. 

2-4. ábra - 



 A winform alapú alkalmazások utáni 

világ. 
 

 882  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Ha ebbe is belepillantunk, akkor láthatjuk, hogy csak néhány bejegyzést tartalmaz: 

 

Az EntryPointAssembly, és annak típusa azt írja le, hogy az alkalmazás elindításához melyik szerelvényt kell 

használni. A DeploymentPart.Parts-ban, afféle leltárszerűen, az alkalmazás által felhasznált dll-ek felsorolása 

található. A Xap fájl tehát a Silverlight projekt lefordításakor automatikusan kerül a ClientBin alkönyvtárba. 

Amikor a hosztoló weblapot letölti a böngésző, akkor feldogozza az abban lévő object tag-ek közé zárt 

tartalmat, melyet a SL_001_BaseTestPage.aspx fájlban találunk. 

 

Az object tag-ban a data és a type attributum kitöltése kötelező, ami a feldogozás mime típusát határozza meg. 

A paraméterek a böngészőbe beépült plugin számára hordoznak információt arról, hogy a feldolgozandó 

állomány hol található (source), milyen legyen a háttér (background), mi a szükséges minimális runtime verzió, 

és hogy automatikusan frissítse-e a böngészőt, ha ez nem teljesül. 
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Az OnError paraméter egy javascript-et indít el, ha a feldolgozás hibára szalad. Ennek listáját egyszer az 

alábbiakban adjuk meg. 

 

Az App.xaml fájl és a hozzátartozó kódfájl tulajdonképpen egy alkalmazás szintű globalitással ruházza fel az 

applikációt. Ide érdemes elhelyeznünk a minden szinten látható erőforrásainkat, és változóinkat. A MainPage 

páros pedig valójában maga a Silverlight alkalmazás. Tekintsük meg, mit tartalmaz. 

 

Egy Silverlight felületleíró xaml fájl xml szabványú tag-eket tartalmaz, melyeknek a html5-höz hasonlóan 

lehetnek attributumai. Mivel ez a felület leírására szolgál, ezért a VS2012-ben megtekithetjük vizuálisan is az 

általa hordozott tartalmat. 

2-5. ábra - 
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Jelenleg látszólag nem tartalmaz semmit, ez a kiinduló állapot. A forrás elemzéséből azonban azt látjuk, hogy a 

rootelem, ami mindig egy ún. UserControl, tartalmaz egy gyerek elemet, ami egy grid, és csak azért nem látjuk, 

mert háttere fehér, mint a fejlesztői rendszer háttere. Ha például átírjuk blue-ra, a változás szembetűnő. 

2-6. ábra - 
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Fordítsuk figyelmünket a bevezető sorokra 

 

A SL projekt egésze egy osztály, melynek neve MainPage, névtere pedig a projekt neve. Ennek a UserControl 

típusú osztálynak megadhatunk olyan attributumokat, melyekkel névtereket emelhetünk be az alkalmazásunkba, 

és rájuk rövid névvel hivatkozhatunk. Erre azért van szükség, mert általuk érjük el azokat az API osztályokat, 

amelyekkel dolgozni fogunk (button, textblock, textbox stb.). Adjunk is hozzá rögtön egy komponenst, mondjuk 

egy nyomógombot, vagyis illeszük be a grid vezérlő belsejébe a következő kódot. 

 

Mivel most a vizualitást szerkesztjük, azonnal láthatóvá válik egy nyomógomb a képernyő közepén. 

2-7. ábra - 
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Most pedig vegyük sorra az új elem minden attributumát. 

 

<Button: A nyitó xml tag után következő Button token egy vezérlőt azonosít, melynek osztályneve Button. A 

záró „kacsacsőr”-ig most a következő attributumok (vagyis az osztály működését szabályozó finomhangolások, 

osztálytagok stb.) jönnek sorban: 

Name=”btnTest”: Az osztály példány egyedi neve. 

Content=”Button_title”: A nyomógomb felirata 

Margin=”146,129,0,0”: A elhelyezkedés left,top,right,bottom sorrendben. 

HorizontalAlignment="Left": A nyomógombfelirat elhelyezkedésének viszonyítása (balra) 

VerticalAlignment="Top": A nyomógombfelirat elhelyezkedésének viszonyítása (fel) 

Width=”107”: A nyomógomb szélessége pixelben. 

Height=”51”: A nyomógomb magassága pixelben. 

Click=”Button_Click”: Egy eseménykezelő függvény, mely a code behind-ban van. 

Vagyis definiáltunk egy nyomógombot a layoutRoot-nak számító grid belsejében. Az azonos nevű, de .cs 

kiterjesztésű állomány, ami a code behind, vagyis a programozott logika tárolására szolgál, a következőképpen 

néz ki. 
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Mint látható, mindössze annyit vállalunk, hogy a nyomógomb eseményében a nyomógomb feliratát átírjuk. A 

futási képen látszik a nyomógom esemény előtti, és utáni állapota. 

2-8. ábra - 

 

Figyelmet érdemel még annak a lehetősége, ahogy a plugin működését vizsgálhatjuk. Az alábbi beállítások 

lehetővé teszik ugyanis, hogy megállapítsuk, milyen framerate sűrűséggel hajtja végre, és milyen korlátok 

jellemzőek az adott alkalmazás és környezet szerint. Figyelem, a beállításokat csak tesztelési célra érdemes 

használni, mert a hatékonyságot erősen rontja. 

 

2-9. ábra - http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.windows.interop.settings.enableframeratecounter(v=vs.95).aspx 
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3. A paraméterek átvétele (SL_002_InitParamsDemo) 

Gyakran van arra szükség, hogy a SL plugin-nak olyan paramétereket adjunk át, amelyeket az a behind kódban 

felhasználhat. Erre szolgál a korábban már használt Param tag az alábbiak szerint. 

3.1. Az aspx fájl tartalma 
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3.2. A code behind tartalma 

Ebben a gyakorlatban elhelyeztünk két html elemet, egy input-ot, és egy nyomógombot, és a SL oldalon 

olvassuk egy eseménykezelőben az átadott paramétereket, melyeket egyszerű kulcs-érték párok felsorolásaként 

adunk meg. A feldolgozó code behind az alábbi: 
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3.3. Az App.cs fájl tartalma 

Ahhoz, hogy a kontsruktorban átvehessük a paramétereket, szükséges, hogy az App.cs-t is módosítsuk, és a 

példányosítást is átírjuk. 
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A futási képen látható, hogy a paraméterek fedolgozhatóak a plugin működésén belül. Ez különösen akkor 

hasznos, ha a plugin-t tartalmazó oldalt dinamikusan generáljuk, mert akkor a paraméterek is az adott helyzethez 

futásidőben illeszthetőek. 

2-10. ábra - 
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4. Dinamikus elhelyezés 
(SL_003_DynamicPageDemo) 

Az előző gyakorlat végén már utaltunk arra, hogy dinamikus SL tartalom generálásával lehetőség nyílik olyan, a 

hosztoló lapon bekövetkezett események paraméterként való továbbítására, melyek kiszélesítik a html oldal és a 

SL projekt együttműködésének lehetőségeit. Ezt azért tartjuk fontosnak megemlíteni, mert jelenleg sokan (maga 

a Microsoft is) temetik a Silverlight-ot, ugyanakkor a html5 jelenleg a nyomába se ér produktivitásban és 

szolgáltatásai terén. Ha azonban megteremthető a kapcsolat a hosztoló html objektumok és a SL között, akkor 

mindkét fél csak nyer az együttműködésen, hiszen a html5 oldalba dinamikusan ágyazható és paraméterezhető 

SL plugin jelentősen feldobhatja a html5 oldalt. 

Nézzünk erre egy gyakorlatot. A rendes telepítéskor kapunk egy silverlight.js javascript kód gyűjteményt, 

melynek egyik függvénye a CreateObject és a CreateObjectEx függvények (http://msdn.microsoft.com/en-

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc265155(v=vs.95).aspx
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us/library/cc265155(v=vs.95).aspx). Ezekkel a függvényekkel lehetőség van dinamikusan beágyazni SL 

objektumokat szinte minden html konténerbe. Legyen a feladat egy táblázatba ágyazni SL objektumot a két 

függvénnyel, majd egy html button click eseményében ugyanezt külön függvényhívással megvalósítani. 

Kiváló cikk olvasható ezekről a fügvényekről a követlező linken: 

http://visualstudiomagazine.com/articles/2007/10/29/understanding-silverlights-createobject-and-createobjectex-

methods.aspx 

A létrehozott könyvtárszerkezetet kiegészítettük egy Jscript alkönyvtárral ahol az eredeti Silverlight.js és az 

általunk létrehozott DynamicHelper.js kapott helyet. 

2-11. ábra - 

 

A DynamicHelper.js az alábbi függvényeket tartalmazza. 

 

A hosztoló weblapot pedig a következőre alakítottuk. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc265155(v=vs.95).aspx
http://visualstudiomagazine.com/articles/2007/10/29/understanding-silverlights-createobject-and-createobjectex-methods.aspx
http://visualstudiomagazine.com/articles/2007/10/29/understanding-silverlights-createobject-and-createobjectex-methods.aspx
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4.1. Két, futási időben generált nyomógomb. 
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A Silverlight projectben csak egy nyomógombot hoztunk létre, melynek esemény-kezelőjét és paraméter 

fogadási képességeit az előző project szerint alakítottuk ki. 

Amikor csak a táblázat első két sora létezik, a dinamikusan generált SL projektek hibátlanul működnek. 

2-12. ábra - 

 

4.2. Nyomógomb eseményre generált SL plugin. 

A harmadik sorban egy html nyomógombot helyezünk el, és eseménykezelőjében megvalósíthatjuk a paraméter 

átadást a html hosztoló, és a SL projekt között. 

2-13. ábra - 

 

4.3. Html input tartalmának átadása a SL plugin számára 

A következő bővítéssel egy html input tartalmát adhatjuk át a SL plugin-nak. A teljes aspx fájl és a 

DynamicHelper.js fájl a következő: 
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A futási képen jól látszik az átvett html hosztról származó paraméter. 

2-14. ábra - 

 

Figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy az input text tartalmának csak az az állapota, vagyis tartalma adódik 

át a SL plugin számára, amely a generálás adott pillanatában érvényes volt. Erre az lehet a megoldás, hogy a 
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html input változásával egyidőben újra generáljuk az SL „betétet” is. Vagyis lehetséges a html hoszt és a SL 

plugin között az adatcsere, bár kétségkívül nem a legszebb technika. 
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29. fejezet - A Silverlight és WPF 
komponensek elhelyezése 

1. Az elemek elhelyezése (SL_004_LayoutDemo) 

A WPF és SL komponensek elhelyezésének és használatának elengedehetetlen része annak az ismerete, hogy az 

egyes elemek miként kapnak és foglalnak helyet a rendelkezése álló, őket befoglaló konténer objektumokban. 

Magában a WPF-ben, de még a SL–ban is rengeteg vezérlő található, de az átgondolt előtervezés következtében 

nem is olyan nehezen áttekinthető az öröklési lánc. Minden elem az objectből származik, és például az 

ItemsControl osztályig a következő öröklés vezet. 

3-1. ábra - 

 

Vagyis a System.Windows.FrameworkElement leszármazásig minden ezután tervezett komponens közös. 

Innen például az egyes komponensek specializálódásai miatt az alábbi komponensek érhetőek el. 

1.1. A komponensek öröklődési lánca. 

 inheritanceContinued  

3-2. ábra - 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.frameworkelement.aspx
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Mint látszik, itt van a TextBlock, a Mediaelement, stb. és úgy lehet követni az egyes komponens-

leszármazásokat, hogy a Control megnyitásával az alábbi öröklések adódnak. 

3-3. ábra - 
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Ha pedig az innen származó ContentControl-t nyitjuk meg, akkor láthatjuk, hogy innen az összes konténer 

típusú komponens származik, benne a már ismert UserControl osztállyal, mely minden MainPage alapja. 

3-4. ábra - 
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Az osztályhierarchia teljes elsajátítása bár szinte lehetetlen, de még a fő leszámazások ismerete is sokszor 

hasznos lehet. Amiért ezt a kis nyomozást bemutattuk, az az, hogy visszafelé is működik, vagyis egy 

komponensből kiindulva megtalálhatjuk az „alaposztályt”, mint például a ContentControl-t. 

Mint láttuk, .Net-nél megszokott módon minden osztályok őse az Object, azonban ebben a fában van két 

„különleges” osztály ős, a System.Windows.Threading.DispatcherObject, és az abból származó 

System.Windows.DependencyObject. Már most utalunk rá, bár később kimerítő gyakorlaton ismertetjük, hogy 

a SL és a WPF tulajdonságrendszere alaposan eltér a megszokott .Net-es gyakorlattól. Most csak azt jegyezzük 

meg, hogy a WPF-ben és a SL-ban szinte minden tulajdonság ún. DependencyProperty, mely a 

DependencyObject-ből származik. 

Vagyis amikor egy vezérlőt elhelyezünk a tárolóelemében, akkor igen sokféleképpen szabályozhtajuk a 

megjelenés pozicionálását. Az egyik lehetőség magában a tároló komponensben van, amikor például egy grid 

létrehozott sorai és oszlopai által meghatározott sor/oszlop kombináció celláira hivatkozunk, mint a cél 

pozícióra. Érdemes megfigyelni, hogy ilyenkor például a Button Grid.Column hivatkozásánál egy olyan elemre 

hivatkozunk, mely nincs a Button vezérlőben, sőt a Button vezérlő van ebben. 

 

1.2. A dependency property és az attached property először 
vázlatosan. 
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A hagyományos, az osztályok tulajdonságainak elérhetőségét szabályozó egységbezárási paradigma alapján 

nehezen lehetne megmagyarázható, hogy egy vezérlő a saját pozicionáláshoz hogyan használhatja saját a 

hatókörében egy másik vezérlő tulajdonságait. Természetesen ez csak úgy lehetséges, hogy megkerüljük az 

egységbezárás hagyományos értelmezését, és a dependency property valójában nem az osztályban tárolódik, 

hanem egy nyilvános statikus gyűjteményben, ahol elérhető minden egyéb vezérlő számára. 

Azt a tulajdonságot, amire egy komponens hivatkozik egy másik vezérlő tulajdonságrendszerének 

felhasználásával, AttachedProperty-nek nevezzük, és ez persze szintén DependencyProperty. A 

hagyományos winform-os tulajdonságrenszer esetében ugyanis nagyon sok gondot okozott az egymásba 

ágyazott osztályok tulajdonságainak és eseményeinek gazdaságos kezelése. Mivel bizonyos automatizmusok, 

melyek az értékadásban, illetve az eseménykezelésben megkerülhetetlenek voltak, és mindig „lefutottak”, egy-

egy bonyolultabb esetben teljesen feleslegesen, igencsak rontották a működés hatékonyságát. A dependency 

property alkalmazásában az a rendkívül hasznos, hogy ezek most kikerültek az osztályból, és módosításuk, 

valamint használatuk teljes körűen publikussá vált. 
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Láthatjuk, hogy a LayoutRoot vezérlőben, ami egy grid, magától értetődő természetességgel helyezhetünk el 

egy másik grid-et, és amikor ennek a pozicionálásáról határozunk, akkor az ő attachedpropety-je, a 

Grid.Column=„1”, a hosztoló LayoutRoot tulajdonság-rendszeréből jön, és a második grid az első LayoutRoot 

grid első oszlopában jelenik meg. Alkalmazunk még egy érdekes, szintén a hatékonyságot növelő technikát, 

melyre még szintén visszatérünk, az ún. virtualizációs technikát, melynek lényege, hogy a nagy elemlétszámú 

konténerek esetében a tartalom nem feltétlenül képződik minden kijelzési tartomány frissítése idején a befoglalt 

minden elem újragenerálásával, hanem csak az adattartalom frissítésével, mintegy virtuálisan jelezzük ki az új 

tartalmat. A futási képen ezt két listbox alkalmazásával szemléltetjük. 

3-5. ábra - 

 

1.3. A margin és a padding pozicionálás. 

A margin és a padding a vezérlő elhelyezkedésének szabályozására szolgál úgy, hogy a margin a vezérlőt 

befoglaló téglalap méretét terjeszti ki (előjelhelyesen), a padding pedig a vezérlőt magát a befoglaló téglalapra 

nézve. A rectangle pozicionálásánál a VerticalAlignment="Center" Margin="0,210,0,60" beállításokkal a zászló 

középre igazítva jelenik meg, úgy, hogy ehhez a pozícióhoz adódik hozzá a margin második tagjának 210 pixel 

és a bottom 60 pixel értéke, vagyis a beállítás adott esetben több beállító attributum együttes kiértékelése alapján 

történik. Az utolsó vezérlő demoban a toolkit névterében lévő expander vezérlő alkalmazására mutatunk példát, 

ami egy rejthető tartalmat jelenít meg a header állandó kijelzése mellett. 

3-6. ábra - 
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2. Egy layout tervezése (SL_005_ITM_LayoutDemo) 

A WPF és a SL technológiákban a megjelenítés és a működés szétválik, sőt egymástól függetlenül is zajlik a 

legtöbb esetben. Most egy megjelenítés tervezésének lépéseit ismertetjük, az első, már a programozóknak is 

megmutatható eredményig. A fejlesztés egy másik program használatával kezdődik, amelyben a későbbi 

perezentációs elemek vizualitását tervezzük meg. Mi most az Adobe™ Photoshop programját használjuk, és 

rétegekre bontva az alábbi komponenseket készítjük el. 

3-7. ábra - 

 

Bevált gyakorlat, és csak egy kicsit több munka, hogy először minden kötöttség nélkül megrajzoljuk és a 

grafikai tervezés szempontjából optimális csoport szerkezetben készítjük el a megjelenítést, majd ezekből az 

alkalmazásba történő importálás szerinti csoportokat képezünk. Nézzük ezt részletesebben. 
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2.1. A csoportképzés gyakorlata 

3-8. ábra - 

 

A Developing_Csoport alatt egy Header_Csoport, Left_Csoport, Right_Csoport, Middle_Csoport kapott helyet, 

melyekben a megtervezendő vizuális részkomponensek még igen bonyolult és bőven effektezett módon 

léteznek. Ez marad a munka anyag, de ezekből egy-egy réteget raszterizálva, és az effektektől megfosztva, 

egyszerűbb alakban átemelünk a Deployment_Csoportba, amit később a Blendben importálunk. A 

Deployment_Csoport-ba már csak azok az elemek kerülnek, melyekre a működésnek szüksége van. Mivel a 

csoportokat az importálás canvas elemekre konvertálja, ezért célszerű csak azoknak az elemeknek a csoport 

szervezését meghagyni, amelyek együttes kezelése ezt megkívánja. (pld. eltűntetés, megjelenítés, animáció, stb.) 

2.2. Import a Blend-ben 

Hála a Photoshop igen mély integrációjának, ezzel a technikával nagyon gyorsan programozható elemekből álló 

felületet nyerünk a VS2012-ben. 

3-9. ábra - 
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2.3. A működés programozása kód nélkül. 

Miután integráltuk a Blend-be a Photoshop állományunkat, és rendelkezésre állnak az előre tervezett csoportok 

és elem kollekciók, megkezdődhet a működés programozása. Legyen az a feladat, hogy a header csoportban 

elhelyezett két checkBox állapotának megfelelően a bal, illetve a jobb vezérlési paneleket tüntessük el, hogy az 

így keletkező munkafelületen majd a később a középre helyezett TartalomKijelzés szélesebb legyen. A xaml 

fájlunk jelenleg a következő: 
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Mint látható, a két checkbox-hoz nem rendeltünk semmilyen eseménykezelőt, amiben a két szélső canvas 

visibly tulajdonságát állítva láthatóvá tesszük, vagy eltüntetjük őket. Ugyanakkor a komponens hatókörében 

felvettünk egy konverter erőforrást az alábbiak szerint. 
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Ennek az osztálynak a Converters alkönyvtárban van a helye 

3-10. ábra - 

 

Tartalma a következő: 
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Mint látható, megvalósítja az IValueConverter interface-t, és ez azt jelenti, hogy a Convert és ConvertBack 

függvényeket. Most minket csak a Convert tagfüggvény érdekel, mert ezt fogjuk használni egy logikai változó 

Visibility enumerációra való alakításánál. 

Tekintsük először a baloldali panel eltüntetését. 

 

Azt modjuk, a cnvLeft canvas Visibility tulajdonságát hozzákötjük a chkLeft checkbox IsChecked 

tulajdonságához, de mivel ez egy logikai érték (true/false), ezért alkalmazunk egy konvertert a StaticResource 

erőforrásainkból, melynek neve BoolToVisibilityConv. Ugyanígy járunk el a jobb oldali canvas eltüntetéséhez. 

 

2.4. Futási ellenörzés. 

A futási képen látszik a checkbox hatására eltűnő jobb és bal canvas komponens. Ahhoz, hogy ezt a működési 

hatást elérjük, nem kellett a codebehind-ban kódot írnunk, így az teljesen üres. 

 

3-11. ábra - 



 A Silverlight és WPF komponensek 

elhelyezése 
 

 912  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



   

 913  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

30. fejezet - Silverlight – Az 
erőforrások kezelése 

1. A „fizikai” erőforrások (SL_006_ResourceDemo) 

Az egyik legfontosabb eleme a programozásnak, és a hatékonyság szempontjából igen érzékeny terület az 

erőforrások kezelése. Az erőforrásoknak azt a részét, amely meghatározott adattípusokban nyilvánul meg, 

például képek, hangok, videók, sztring, stb. igen kifinomult módon lehet csatolni és visszakeresni a SL 

rendszerében. Az alábbi projektben ezeknek az erőforrás-kezeléseknek a módjait vizsgáljuk meg, összesen 12 

esetre bontva a lehetőségeket. Kiindulásként készítünk egy grid-ben azonos cellamérettel egy 4*4-es mátrixot, 

amiben mindig egy-egy erőforrást jelenítünk meg. Ehhez a projektben az alábbi módosításokkal felveszünk 

néhány képet. 

4-1. ábra - 

 

A következőkben sorra vesszük a lehetőségeket, ezért a futási képet most előzetesen megmutatjuk, hogy ez 

egyes esetek hatásait szemléltessük. 

4-2. ábra - 
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1.1. Betöltés Xaml-ból (Build Action: Resource) a xap/dll-ből 

Ebben a példában az Image alkönyvtárba másolt Eyes1.jpg képet, mint erőforrást töltjük be úgy, hogy az 

eyes1.jpg bulid action tulajdonságát Resource-re állítjuk. 

 

Eredményeképpen az erőforrás beépül a xap fájlban lévő SL_006_Resource.dll-be, vagyis azzal együtt utazik, 

és növeli annak méretét, ahogyan az ILDAsm programmal megnézhető, ha a lefordított xap fájlból előzetesen 

kimásoljuk a SL_006_Resource.dll állományt. Az így csomagolt erőforrások nem különböznek az 

alkalmazáshoz felhasznált egyéb erőforrásoktól, pld. button, textblock, stb., és alkalmazásuk nagyon kényelmes, 

mert egy ún. rövid hivatkozással elérhetők (Source="Images/Eyes1.jpg"). Hátránya, hogy a xap fájl méretét 

növeli, és sok, ilyen módon szorosan csatolt erőforrás esetén a xap fájl „meghízik”, ami a betöltést lelassítja. 

Törekednünk kell mindig arra, hogy a xap fájl lehetőleg ne haladja meg az 500 KB méretet a gyors betöltéshez 

és megjelenítéshez. Vagyis ilyenkor az erőforrás befordul a dll-be, és onnan érjük el. 

4-3. ábra - 
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1.2. Betöltés Xaml-ból (Build Action: Resource), URI megadás 
xap/dll-ből 

Ugyanezzel a hatással bír az URI megadás, amikor egy assemblyben tárolt erőforrásként történik a 

visszakeresés. 

 

A megadás a következő: Source="/SL_006_Resource;component/Images/Eyes1.jpg". Az első tag az assembly-t, 

a component előtag a resource-ként befordított erőforrásokat azonosítja, melyet a tárolási mappa és a név követ. 

Mivel még nincs más dll-ünk, mint az alkalmazásé, ezért kényszerűen ezt írtuk az assembly helyére, de ez a 

forma valójában egy másik dll-re való hivatkozásból származó erőforrás betöltésére való. 

1.3. Betöltés saját alkalmazásból (BuildAction:Resource) 

Nagyjából ugyanez a hatása a pack-ként történő betöltésnek is, melyre példát a harmadik kép (eyes3.jpg) 

betöltésénél látunk. Itt az alkalmazás mindig a saját alkalmazás dll-t jelenti. Egy másik dll-ből történő betöltésre 

az előző példában alkalmazott szintaktika alkalmas. 
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1.4. Betöltés code behind-ból, xap/dll assemblyből 
(BuildAction:Resource) 

Ha a behind kódból kell futási időben betöltenünk egy erőforrást, akkor az alábbi példát követhetjük. Itt a xaml 

fájlban nem adjuk meg a source tulajdonságot, hanem azt a code behind-ban alkalmazzuk. 

 

Az alább felsorolt módok mindegyike alkalmas egy-egy befordított erőforrás visszakeresésére. 

 

1.5. Betöltés xaml-ből, mellé csomagolt Contentként (Build 
Action: Content and Copy always) 

Amikor az erőforrásokat szeretnénk a xap fájllal utaztatva, de nem valamelyik dll-be fordítva, vagyis fordítás 

nélkül „kiszerelni”, akkor Content-ként definiálva a BuildAction-t és a Copy always opciót alkalmazva 

elérhetjük, hogy az erőforrás a xap fájlba kerülve, de külön alkönyvtárba és fordítás nélkül települjön. 

 

Ilyenkor, mint azt az ILDAsm programban láthatjuk, a xap fájlban a dll-ek mellé csomagolva, egy Images 

alkönyvtárba kerül az erőforrás, mégpedig azért, mert a projektben is az Images alkönyvtárba helyeztük. 

4-4. ábra - 
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4-5. ábra - 
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A hivatkozás ugyanaz, mint korábban, vagyis Source="/Images/Eyes5.jpg". 

1.6. Betöltés xaml-ből, a ClientBin-ből, manuálisan (siteOfOrigin, 
nincs BuildAction) 

Az eddigi eljárásokban mindig valamilyen build action alkalmazásával automatizáltuk a deploy folyamatot, és 

ez azt eredményezte, hogy az erőforrás a xap fájlban utazott, és vele együtt a ClientBin alkönyvtárba települt. 

Ha az erőforrások olyan nagyok, hogy extrém nagy xap fájlt eredményezne, akkor célszerű magát az erőforrást 

manuálisan telepíteni a ClientBin alkönyvtárba (ne felejtsük el, hogy a SL csak egy plugin, és rendes esetben 

csak ebben az alkönytárban vannak jogai), majd innen betölteni. Ilyenkor a Bulid Action-t hagyjuk None 

állapotban. Ha például az Eyes6.jpg képet a ClientBin alkönytárba telepítjük, manuálisan a SOO_Images 

alkönyvtárba, akkor a Source="pack://siteOfOrigin/SOO_Images/Eyes6.jpg" hivatkozással elérjük anélkül, 

hogy a xap-fájlban vagy a benne lévő dll-ben „kotorásznunk” kellene. 

 

Ilyenkor azonban a telepítésröl nekünk kel gondoskodni, mint az a fájlrendszerről készült képen látszik. 

4-6. ábra - 
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1.7. Betöltés xaml-ből, a ClientBin-ből, manuálisan, code behind-
ból, nincs BuildAction 

Ugyanez persze megvalósítható code behind-ból is, mint azt a következő példa mutatja. 

 

Az idevágó code behind részlet: 

 

Nagyon fontos, hogy webes deploy esetén (vagyis ha az alkalmazás kikerül a lokális hatókörből egy valódi 

webszerver felügyelete alá, akkor az uristring-ben még a virtuális alkönyvtár hivatkozását is fel kell tüntetni. 

uristr=http://+hostName+="/ITMagister/ITM_Framework/ClientBin/Manual_Images/Eyes7.jpg"; 

1.8. Betöltés code behindból, GetResourceStream-el, 
BuildAction=Resource 
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Lehetőség van a kódból történő betöltésre a GetResourceStream alkalmazásával, amikor valójában a korábbi 

tárolású (tehát xap és dll tartalomból történő) visszakeresésről van szó. 

 

Ilyenkor azonban egy stream-ként nyerjük ki a tartalmat, aminek akkor van értelme, ha a stream kezelésével egy 

meghatározott belső tartalom-régiót akarunk elérni, ami a példában használt kép esetében kissé erőltetett. 

Ilyenkor is persze a BuildAction=Resource beállítást alkalmazzuk. 

1.9. Betöltés xaml-ből, ResourceOnlyDll-ből 

Gyakori igény, hogy az erőforrások külön, ún. ResourceOnly Dll-ekbe legyenek szervezve. Ennek az az előnye, 

hogy külön egységesen, esetleg csoportosítva kezelhetőek és a változások esetén csak a resourceonly dll 

fordítását kell elvégezni. 

 

Az xaml szintakszis esetén a korábban már ismeretett formát alkalmazzuk, de megelőzően létre kell hoznunk 

egy új projektben egy ResourceOnlyDll dll-t. 

4-7. ábra - 

 

Ennek projektnek nincs hosztoló alkalmazása, és csak egy dll az eredménye, melyet az alkalmazó projektben a 

referenciák közé fel kell vennünk. 

4-8. ábra - 
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Ezt követően a referenciaként megadott dll erőforrásaira hivatkozhatunk a 

Source="/SL_007_ResourceOnlyDLL;Component/Images/Eyes01.png" sorral, figyelve arra, hogy a 

ResourceOnlyDll nevére helyesen hivatkozzunk. 

Egy ResourceOnlyDll-ben pedig a megszokott módon, BuildAction=Resource módon hivatkozni kell az 

erőforrásra. A ResourceOnlyDll fájlrendszer az alábbi, ahol a Class.cs teljesen üres. 

4-9. ábra - 

 

1.10. Betöltés ResourceOnlyDll-ből, code behind-ból 

Ugyanez a feladat persze code behind-ból is megoldható, amikor a xaml az alábbi szerkezetű. 

 

A hozzátartozó code behind kódrészlet pedig a következő: 
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A fenti két megoldás lényege, hogy az erőforrás dll a xap fájlban utazik, és a referencia alapján találjuk meg, 

vagyis szintén növeli a xap méretét. 

1.11. Betöltés ResourceOnlyDll_Local-ből, code behind-ból, 
függvényhívásokkal 

Ha van egy külső csatolt dll-ünk, akkor hívhatunk rajta nyilvános függvényeket. Ez a technika igazából nem 

különbözik a külső dll alkalmazásának (ResourceOnlyDll) módjától, de érdekes lehetőségeket teremt, ha az 

erőforrások kezelésére a ResourceOnlyDll-ben tagfüggvényeket generálunk, melyekkel parametrizálhatjuk az 

erőforrások felhasználását. 

 

Az első megoldásban a dll osztályban egy egy függvényt definiálunk, amelyek a benne resource-ként tárolt 

képeket szolgáltatják, és ezeket egy-egy nyomógomb hatására kijelezzük. 
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Az alkalmazó SL projektben a nyomógombok eseményei rendre: 

 

1.12. Betöltés ResourceOnlyDll_Extern-ből, code behind-ból, 
külső, a ClientBin-be másolt dll-ből, asszinkron módon. 

Talán a lehető leglazább csatolás az, amikor az extern dll-re nem készítünk tervezési időben referenciát, hanem 

csak oda másoljuk a ClienBin alkönyvtárba, majd a program egy szakaszán asszinkron módon betöltjük, és úgy 

hivatkozva rá, mintha referenciális dll lenne, elővesszük az erőforrásokat. A xaml fájl ilyenkor az alábbi: 
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A code behind nyomógomb eseményére az alábbi asszinkron betöltést és erőforrás visszakeresést valósítjuk 

meg: 

 

A betöltés komplettírozására fel kell iratkoznunk: 

 

Ezzel a technikával megvalósíthatjuk, hogy az esetleg változó tartalmú, és nagy erőforrásaink ne terheljék a 

működési kommunikációt, és csak akkor töltődjenek be, ha éppen szükség van rájuk. Most persze csak az tudjuk 

megmutatni. hogy az SL_007_ResourceOnly_Extern dll hivatkozás tervezéskor nem szerepel a referenciák 

között, viszont a ClientBin alkönyvtárban ott van. (Figyelem! Természetesen nem frissíti önmagát 

automatikusan) 

4-10. ábra - 
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Ebben a gyakorlatban a kimeneti képen színessel jelenítettük meg azokat a technikákat, melyek „xap 

takarékosak”, és nagyob erőforrások esetén érdemes őket használni. 

4-11. ábra - 

 

2. A logikai erőforrások 
(SL_008_LogicalResourceDemo) 
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A „fizikai” erőforrások kezelése után, melyekről az előző fejezet szólt, áttérhetünk a logikai erőforrások 

kezelésére. A WPF és a SL ma a legkorszerűbb programozási modellt nyújtja azzal, hogy szétválasztotta a 

megjelenítést (xaml), és a működést (cs) a lehetőségek szerinti leghatékonyabb módon. Mivel a xaml-ban 

deklaratívan megadott elemkombinációk jelentik a vizualitást, ezért kézenfekvő volt a gondolat, hogy az ezekkel 

a tervező/programozó által megalkotott konstrukciókkal lehessen gazdálkodni, azokat újrafelhasználni, 

elkülönítetten tárolni, vagy azokból különböző szempont szerinti gyűjteményeket létrehozni. Azokat az 

erőforrásokat, melyeket a xaml alkalmazásával írunk le, logikai erőforrásoknak nevezzük, és rögtön nézzünk is 

egy példát. 

2.1. Applikáció szintű, minden komponensben felhasználható 
logikai erőforrások 

A logikai erőforrásoknak attól függően, hogy hol hozzuk őket létre, eltérő az alkalmazhatósági hatókörük. 

Alapesetben a legmagasabb szintű, tehát legáltalánosabb az, amikor az amúgy is globális hatókörű tagok 

számára tervezett App.xaml-ben definiáljuk. Az egyszerű logikai erőforrások, pld. brush esetén szükséges az 

=x:Key="rgbAppBrush" megadás az erőforrás egyedi azonosítására. 

 

2.2. UserControl szintű, komponens hatókörű logikai erőforrások 

A következő szint a komponens szintű hatókör, amikor egy több elemből álló, ún. UserControl szintjén kozzuk 

létre. Itt szükséges a=x:Key =="rgbUsrBrush" deklaráció. 

 

2.3. Elemszintű hatókörű logikai erőforrások 

A harmadik szint pedig az, amikor egy, a komponensben definiált elem szintjén hozzuk létre a logikai 

erőforrást. 

 

Általános szabály, hogy az erőforrások használata az objektumfában felfelé nyitott, tehát egy alacsonyabb szintű 

elem csak a magasabb, vagy a benne létrehozott erőforrásokat használhatja. 

2.4. A logikai erőforrások alkalmazása 
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Az erőforrásokat legelegánsabb módon kötéssel csatoljuk az elemek valamelyik tulajdonságához. A SL 

környezetében ezt csak az ún. StaticResource hivatkozással tehetjük meg. Elvileg létezik a DynamicResource 

kötés is, ez azonban csak a WPF-ben adott, amit egy másik projektben mutatunk majd meg. Mit is jelent a 

Binding és hogyan kell alkalmazni? 

Vegyük például a =<Border Background="{ =StaticResource rgbLocalBrush}"> hivatkozást, mely egy 

elemszintű erőforrást köt egy border elem hátteréhez. Ez azt jelenti, hogy amikor a border megjelenítése zajlik, 

akkor a Background (DP) beállításához nem a default értéket rendeli, hanem megkeresi az rgbLocalBrush nevű 

erőforrást, és az abban definiáltak szerinti Brush-t alkalmazza. A név kicsit megtévesztő, mert azt a látszatot 

kelti, mintha a logikai erőforrás tulajdonságai nem lennének megváltoztathatóak, illetve a változások nincsenek 

hatással az alkalmazó elemekre. Azonban ez nincs így, ahogy ezt a következő példában bemutatjuk. 

 

 

A behind code pedig az alábbi: 
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A futási képen látható, hogy az első nyomógomb használatával, amiben egy létező erőforrás tulajdonságát 

változtatjuk meg, a fölötte lévő texblock színe szinkronban változik. 

4-12. ábra - 
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Vagyis a StaticResource nem azt jelenti, hogy a csatolt erőforrás belső tulajdonságainak változásai nem 

érvényesülnének minden, az erőforrást használó elemben. 

A második nyomógomb hatására az első esetben egy új erőforrást kötünk a megjelenítendő új textblock-hoz, 

míg a többi esetében a nyomógomb fölötti texblock kötését kapja, ami az első nyomógomb eseményével együtt 

változik. 

 

Végűl a harmadik nyomógombra magát a létező erőforrást írjuk felül egy új példánnyal, és ekkor azt 

tapasztaljuk, hogy a korábban a régivel csatolt elemek nem követik a változást (nem lesznek pirosak). Mivel 
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azonban az erőforrások felülírása nem megengedett SL-ban, ezért itt kivételt kapunk. Ha azonban ugyanezt a 

kódot egy WPF rendszerben futtatjuk, akkor a fentiek történnek. 

 

3. Static/Dynamic Resource (SL_009_WPF_DynRes) 

Ebben a WPF projekben a DynamicResource és a StaticResource közötti különbségre mutatunk példát. 

Az eredeti xaml-ben definiálunk egy lgbRedWhiteGreenBrush nevű logikai erőforrást, aminek kódja az alábbi: 

 

Tervezői nézetben az alábbi képet mutatja: 

4-13. ábra - 
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3.1. A DynamicResource és StaticResource hatásának 
összevetése 

A code behind-ban a loaded eseményben definiálunk egy új színátmenetet, és a xaml-ben definiáltat felülírjuk. 
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Ha a xaml-ben StaticResource-ként adatkötjük, akkor az új felülírt színátmenet nem érvényesül a 

megjelenítésben. 

4-14. ábra - 
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Ha a xaml-ben DynamicResource-ként definiáljuk az adatkötést, akkor az eredmény az alábbi: 

4-15. ábra - 

 

4. SL_010_LogicalResDictionaryDemo gyakorlat 

Amikor a logikai erőforrások már nem csak egy egyszeri és speciális célra készülnek (és adott esetben belőlük 

igen sok lehet), akkor célszerű őket olyan rendszerezési vagy rendezési elv szerint csoportosítva tárolni, ami a 

hatékony forráslista-kezelést, és a felhasználást megkönnyíti. Ez az elv nem ismeretlen az informatikában, 

hiszen gondoljunk bele, magukat a dll-eket (alkalmazás kiterjesztéseket) is e szerint az elv szerint használjuk. 

Vagyis szükség lenne olyan „könyvtárakra”, gyűjteményekre, ahol a logikai erőforrások egy fájlban 

összegyűjtve érhetők el, sőt ezek az állományok egymással kombinálhatóan újabb „könyvtárakat” alkothatnak a 

hatékony felhasználás érdekében. Gondolom, mivel a „Library” szó foglalt volt már, ezért esett a választás a 

Dictionary-re, vagyis a logikai erőforrások gyűjteményeit egymással egyesíthető formában, ún. 

ResourceDictionary–ben tároljuk. Nézzünk erre példát. 

4-16. ábra - 

 

A logikai erőforrások csoportos és tematikus gyűjteményeit külön alkönyvtárban tárolva azt a lehetőséget 

kapjuk, hogy az alkalmazás, de akár a solution szintjén is bárhol bevethető lesz. A mostani példánkban 



 Silverlight – Az erőforrások kezelése  

 934  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

létrehoztunk egy ResourceDictionaries alkönyvtárat, ahol az applikáció szintű felhasználásra szánt alábbi 

tartalmú állományt szerkesztettük. 

4.1. ResourceDictionary létrehozása 

 

4.2. ResourceDictionary felhasználása 

A globális hatókörű resourcedictionary alkalmazása most már úgy történhet, hogy bárhol, ahol a fenti 

gyűjtemény elemeire szükség van, csak létrehozunk egy resourcedictionary-t és hozzá merge-ljük a globális 

dictionary-t. 

 

Mivel a komponens szintű hivatkozással elérhetővé tettük a gyűjtemény erőforrás elemeit, ezért a továbbiakban 

hivatkozhatunk rájuk a megszokott módon. Ha megfigyeljük a resoucedictionary tartalmát, láthatjuk, hogy egy 

új elemet is tartalmaz, az ún. Stylus tag-et, melyet a következő fejezetben fejtünk ki, itt csak arra mutatunk 

példát, hogy általa egy-egy elemnek saját megjelenítést kölcsönözhetünk. 

 

A fentiek hatására minden nyomógomb alkalmazza a merge-lt resourcedictionary-ban definiált stílust a 

megjelenésére anélkül, hogy erre a nyomógombok xaml kódjában külön hivatkoznánk. 

4-17. ábra - 
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A rendes gyakorlatban általában az újrafelhasználandó erőforrásokat egy külön dictionary-ban, a csak a lokális 

alkalmazás, komponens, vagy elemszintű erőforrásokat pedig a hosztoló resourcedictionary-ban hozzuk létre. 
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31. fejezet - Silverlight – Stílusok és 
eseménykezelés 

1. SL_011_StyleSTriggersDemo gyakorlat 

Az előző példában már hivatkoztunk a stílusok használatára, melyekre a gyártó ajánlása szerint gondoljunk úgy, 

mint a html környezetben a css lapokra. Természetesen mindig a Style tag vezeti be, és az alábbi jellemzői 

vannak: 

1.1. A stílusbeállítási elemei 

BasedOn: Milyen alapon készült, vagyis melyik elemtől származik 

Resources: A hagyományos erőforrás kezelésnél megszokott erőforrások 

Setters: A beállító tulajdonság segítségével adunk pld. egy Button.Background tulajdonságot. 

TargetType: Az alkalmazó komponens megnevezése. Alkalmazásával a komponensek hatókörében 

megvalósított hivatkozás nélkül válik érvényessé a deklaráció az összes TargetType által meghatározott típusú 

elemre. 

Triggers: A felhasználó általi eseményekre való válasz meghatározása (SL-ból közvetlenül hiányzik). Fentiek 

figyelembevételével a Stylus definíció az alábbi template szerinti: 

 

A template a SL fejlesztések esetén nem tartalmazhat közvetlenül triggert. 

Ebben a projetben már alkalmazzuk az előző fejezetben megismert erőforrás-gyűjtemény technikát, létrehoztunk 

egy alkönyvtárat, és egy resourcedictionary-t. 

5-1. ábra - 

 

A resourcedictionary tartalma az alábbi: 
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Miután létrehoztuk a resourcedictionary-t, a xaml kódunkban egy lokális gyűjteménybe emelve használjuk. 

 

1.2. Programozott stílus beállítás 
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Mivel a stílusdefinícióban a nyomógombokra érvényes egy általunk beemelt stílus, ezért a nyomógombok 

eszerint látszódnak. Ha nem akarjuk az egységes stílus-megjelenítést, akkor a  

hivatkozással elemenként figyelmen kívül hagyhatjuk. A programból történő stílusbállítást az utolsó 

nyomógomb eseményében mutatjuk meg, ahol a kód: 

 

A futási képen látható, ahogy a border háttérszínét sárgára állítjuk, és a nyomógombok stílusa az erőforrás-

gyűjteményből származik. 

5-2. ábra - 
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Eredetileg a SL nem teszi lehetővé trigger-ek használatát, de a Blend SDK-val szállított, és a Blend nélkül is 

felhasználható dll-ek módot adnak arra, hogy triggereket rendeljünk a komponensek eseményeihez. Ehhez a 

következő két dll-t (Microsoft.Expression.Interactions.dll és a System.Windows.Interactivity.dll) a C:\Program 

Files\Microsoft SDKs\Expression\Blend\Silverlight\v5.0\Libraries alkönyvtárból a referenciák közé kell emelni. 

5-3. ábra - 

 

Ezt követően a xaml–ben adjunk meg két új névteret az alábbiak szerint: 
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Majd a xaml-ben az utolsó nyomógomb hatókörébe írjuk be az alábbiakat: 

 

 

Hatására a code behind-ból indított átszínezés csak akkor hajtódik végre, ha még a xaml-ben definiált trigger-t 

nem használtuk. Ezt követően már nem, mert a xaml trigger prioritása magasabb, mint a code behind-é. 

5-4. ábra - 



 Silverlight – Stílusok és 

eseménykezelés 
 

 941  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

5-5. ábra - 

 

2. Triggerek alkalmazása (WPF, 
SL_012_WPF_StylesTriggersDemo) 

A stílusok az általuk jellemzett megjelenítési tulajdonságok vonatkozásában a stílusra való hivatkozással 

örökölhetőek, és így alapjai lehetnek egy leszármazási fának. Erre mutatunk példát ebben a projektben, amikor a 

ResourceDictionary-ban az alábbi sorokat deklaráljuk. 

2.1. Stílusok öröklődése 
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A xaml-ben a következőket kódoljuk: 

 

A futási képen látszik, hogy az alap és leszármazott stílusú nyomógomb a deklarációban megadott módon térnek 

el egymástól. 

5-6. ábra - 

 

2.2. Triggerek kezelése 

A triggerek teljeskörűen rendelkezésre állnak a WPF fejlesztési környezetben, ezért itt mutatjuk be őket. 

Valójában arról van szó, hogy lehet-e deklaratívan kezelni a felhasználói eseményeket, vagy olyan változásokat, 

melyek az objetumfa elemeinek tulajdonságaiban következtek be. Alapvetően a következő trigger-típusok 

használhatók: 

Property trigger: Figyel egy tulajdonságot, és annak a Value attributum szerinti egyezésére aktivizálódik. 

Multi trigger: Figyel több tulajdonságot, és csak akkor aktivizálódik, ha mindegyik egyezik a Value értékével. 

Data trigger: Figyel egy adatkötött tulajdonságot, és aktivizálódik a Value tulajdonsággal való egyezés esetén. 

Multi-data-trigger: Figyel több adatkötött tulajdonságot, és aktivizálódik a Value tulajdonsággal való 

egyezésük esetén. 

Event trigger: Egy végrehajtási sorozatot indít egy meghatározott esemény bekövetkezésekor. 
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A triggerek csak akkor használhatóak, ha a Style.Triggers gyűjteményben határoztuk meg őket. Ez alól egy 

kivétel van, mint azt majd látni fogjuk, az EventTrigger, amit egy külön gyűjteményben, a Control.Triggers-ben 

definiálunk a Style tag-en kívül. 

2.3. Property trigger 

A tulajdonság triggerek egy meghatározott tulajdonságnak a figyelésére aktivizálódnak, jelen példában akkor, 

amikor a mouse a nyomógomb fölé ér. Ekkor a nyomógomb felirata Bold-ra változik és megnő. Ebben a 

példában a stílus direkt megadására mutatunk példát, vagyis a Button vezérlő hatókörében definiáljuk a stílust. 

 

Eredményét az alábbi futási képen szemléltetjük. 

5-7. ábra - 

 

2.4. Multiproperty trigger 

Nagyon hasonlít a property trigger működéséhez, csak egyszerre több tulajdonság-feltétel egybeesését figyeli. 

Ebben a példában egy ResourceDictionary-ban deklarált stílust alkalmazunk. 
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A feltételek szerint a nyomógom fölötti egér, és a nyomógomb fókusza is kell a triggereléshez. 

 

5-8. ábra - 

 

2.5. Data trigger 
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A data trigger használata ugyanazon alapszik, mint a property triggerek, de adatkötött (bind-olt) tagok 

figyelésével. A következőkben egy adatkötést figyelünk, ami a textbox tartalmára vonatkozik, és a nyomógomb 

kijelzése ennek megfelelően reagál. 

 

5-9. ábra - 

 

Vagyis, ha a textbox-ba a „bubu” szó kerül, akkor ez az egyezés triggereli a nyomógomb tartalma vizualitásának 

megváltozását. 

2.6. Multi data trigger 

Lehetővé teszi egyszerre több bind-olt feltétel szerinti triggerelést. 
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A futási képen jól látszik, hogy a két textbox-ban a „bubu” és „baba” karakterek esetén lesz a button bold 

kijelzésű. 

5-10. ábra - 

 

2.7. Event trigger 
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Az even trigger működési elve nem egy tulajdonság figyelésén alapul, hanem egy bekövetkező eseményre 

„triggereli” a maga megcélzott eseményét. 

 

5-11. ábra - 

 

A nyomógomb click eseményére a nyomógomb „meghízik” 3 mp alatt. 
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3. Események és a Commanding (WPF, 
SL_013_WPF_EventsCmdsDemo) 

A WPF eseménykezelése, mint arra már korábban is utaltunk, jelentősen eltér a hagyományos „direkt” 

eseménykezeléstől, bár annak lehetősége is adott. Az új típusú eseménykezelés kiküszöböli a korábban oly sok 

gondot okozó felesleges eseménydobásokat, és lehetővé teszi, hogy a konténerek hierarchiájában bárki elkapja 

és lekezelje az eseményt. Alapvetően három eseménykezelés létezik a WPF-ben, a hagyományos „Direkt”, a 

kiváltó konténertől felfelé vándorló Bubbling, és a legmagasabb konténertől lefelé vándolró Tunneling esemény. 

Mivel a WPF és a SL nem azonosan kezeli az eseményeket, és mert ennek ismerete nagyon fontos, ez 

alkalommal a burkoló Solution folderben három projektet hozunk létre, a WPF-es, és a SL Asp.Net-es 

projekteket. Párhuzamosan mutatjuk be, hogy a WPF egyes lehetőségei milyen korlátozásokkal érvényesek SL 

környezetben. 

5-12. ábra - 

 

3.1. A három esemény típus WPF-ben 

Ehhez a xaml-ban csak egy button-t veszünk fel, és ellátjuk három speciális eseménykezelővel. 

 

A code behind-ban pedig lekezeljük ez eseményeket. 
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A futási képen jól látszik, hogy a MouseLeave direkt, a Click pedig egy Tunelling és egy Bubbling-et generál, 

hiszen kiváltódik a PreviewMouseDown esemény is. Általános szabály, hogy a Tunneling stratégiájú 

eseményvándorlás Preview előtaggal kezdődik, például a MouseDown bubbling-tunneling párja a 

PreviewMouseDown. 

5-13. ábra - 

 

3.2. A két eseménytípus SL-ban 

Ugyanez a SL környezetben nem valósítható meg, mert itt nincs tunneling stratégiájú eseményvándorlás, sőt az 

esemény argumentuma sem tartalmaz stratégia-jelző tagot. 
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A code behind a következő: 

 

A futási kép innen: 

5-14. ábra - 
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3.3. RoutedEventArg osztály tagjai 

A közös RoutedEventArgs, vagy az abból származó osztályok alaptagjai a következők: 

• Handled: Jelzi, hogy az eseményt valamelyik konténerben feldolgozták-e. Ha igen, a többi konténer nem 

dobja meg a saját szintjén az eseményt. 

• OriginalSource: Általában az eredeti eseménygazda. (SL környezetben csak ez) 

• RoutedEvent: Egy RoutedEvent ad, mellyel eldönthető, hogy milyen típusú esemény volt. 

• Source: Mindig az eredeti eseménygazda. 

Természetesen az ebből leszármazó argumentum-osztályok egyéb tulajdonságokat és tagfüggvényeket is 

tartalmazhatnak. 

3.4. Hozzákapcsolt eseménykezelés (attached event) 

Hasonlóan az Attached property használatához, mód van arrra is, hogy nem közvetlenül a kiváltó objektum 

kezelje le az eseményt. Az előző példában például a button click eseményt lekezelheti a grid is. 

 

5-15. ábra - 



 Silverlight – Stílusok és 

eseménykezelés 
 

 952  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A SL-ben nem lehetséges magasabb konténerből kezelni az alacsonyabb objektum által feldobott eseményt. 

3.5. SL Bubbling példa 

Nézzünk egy példát a felfelé vándorló Bubbling eseményekre. Legyen két borderben egy button, és magában a 

button eseményében nem csinálunk semmit, nem úgy az őt tartalmazó két egymásba ágyazott konténerben. 

 

5-16. ábra - 

 

A code behind pedig: 
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A futási képen látszik, hogy a borderek maguk is megdobták a saját eseményüket a button miatt, és bennük 

lekezelhető volt az esemény. 

5-17. ábra - 
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A saját események készítését nem indokolja sok érv, de ha mégis szükség van rá, akkor általában egy osztály 

leszármaztatásakor kerül rá sor. Négy alapvető lépésből áll. Készítsünk egy Button osztályt, aminek a Click 

eseményét helyettesítjük egy saját magunk által készített eseményel. Vegyünk fel egy osztályt, és készítsük, 

vagyis származtassuk le egy Button osztályból. 

 

 

A lépések: 
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3.6. Saját Routedevent létrehozása és regisztrálása 

Egy új RoutedEvent (public static readonly) event-et hozunk létre, aminek a nevében célszerűen szerepeljen az 

event szó. Ennek az értékadásnak a jobb érték operátora egy statikus EventManager osztály regisztrációs 

tagfüggvénye, mely statikus osztály az alábbi alapvető szolgáltatásokat adja: 

• GetRoutedEvents: Visszatér a regisztrált routed event-ekkel egy tömbben. 

• GetRoutedEventsForOwner: Az adott elem szerinti RoutedEvent-ekkel tér vissza. 

• RegisterClassHandler: Regisztrál egy osztályszintű eseménykezelőt (később) 

• RegisterRoutedEvent: Regisztrál egy, a hívás helyén aktuális event handler-t 

Mi most a legutolsó függvényét használjuk: 

 

Ahol a paraméterek a következők: 

Az első a név, amelyik az adott osztályban, mint új routed esemény megjelenik, pld. Button.BBClick, általában 

egy eseményre való feliratkozáskor code behind-ból, vagy BBClick="btnBBButton_BBClick" alakban a xaml-

ben. Ezt követi a routing strategy, ami lehet „Direct”, „Bubble”, vagy „Tunel”. A következő paraméter a típusa, 

ami RoutedEventHandler, vagyis egy eseménykezelőt akarunk regisztrálni. Az utolsó paraméter pedig annak az 

osztálynak a típusa, ahol az eseményt létrehozzuk. 

3.7. Az esemény wrapper-e a CLR számára 

Amikor egy eseményre feliratkozunk, akkor szükséges, hogy a CLR szerinti módon érhessük el az új eseményt, 

ezért azt becsomagoljuk egy RoutedEventhandler-t adó eseménybe (wrapper): 

 

Ennek AddHandler metódusa akkor váltódik ki, amikor egy Button.Click+= … EventHandler sor kiértékelése 

zajlik. Értelemszerűen a (-=) esetén pedig a RemoveHandler váltódik ki. Ezek paraméterei: a regisztrált 

RoutedEvent, vagyis a BBClickEvent példánya, és a kapott paraméter érték. (A value lesz a BBClickEvent) 

 

3.8. Az eseménydobás 

Készítünk egy privát hatókörű tagfüggvényt, amelyben létrehozzuk a paramétert, ami lehetne szintén egy saját 

leszármaztatás a RoutedEventArgrs-ból, és ezt a függvényt fogjuk a felülírt hosztoló eseményben megdobni. 

 

3.9. Az esemény hosztolása meglévő eseményre 
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Végül felülírunk egy létező eseményt, melyben az általunk definiált új esemény fut. 

 

Ezt követően készen állunk arra, hogy az új osztályunkat a xaml-ben felvegyük és használjuk, ehhez persze 

szükséges a local névteret a xaml elejére beemelni. 

 

Ugyanilyen módon létrehozva egy TexBlock osztályt, majd annak felülírva a PreviewMouseLeftButtonDown 

eseményét (ami tunelling), láthatjuk, hogy az eseményt először a Windows, majd a grid és csak legutoljára a 

textblock kapja meg. 

5-18. ábra - 

 

A teljes BBControl osztály az alábbi: 
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3.10. Osztály szintű eseménykezelés (WPF, 
EventManager.RegisterClassHandler) 

Érdekesebb, amikor egy osztály szintjén (vagy az alkalmazás szintjén) regisztrálunk egy routed event eseményt, 

és ilyenkor egy eseménykezelővel, a senderek szétválasztásával kezeljük le az összes eseményt. Hozzunk létre 

egy új nyomógombot a már ismert módon, de most legyen két eseménye, az egyik a Trace, amelyik Bubbling és 

a PreviewTrace, amelyik Tunneling stratégiájú. Az osztály forrása az alábbi. 
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Mint látható, a felülírt click eseményben megdobjuk mindkét eseményt. Amikor a loaded esemény lefut, akkor 

regisztráljuk az új nyomógombokhoz az osztály-szintű eseményeket az alábbiak szerint. 
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5-19. ábra - 

 

A Blend-ből való logikai fán látszik, hogy a nyomógomb az alábbi konténerekben van: 



 Silverlight – Stílusok és 

eseménykezelés 
 

 961  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A loaded eseményben regisztáljuk osztály-szinten a következő sorokkal: 

 

Ezt követően, mivel minden konténerben ugyanazt a két függényt adjuk meg eseménykezelőként, a belső kód 

most egyforma: 

 

Vagyis minden eseményben ugyanazt csináljuk, de a sender elemzésével könnyű lenne esetszétválasztást írni. A 

futási képen látszik, hogy milyen események, milyen szinten, és milyen típussal váltódtak ki. 

3.11. Az osztály szinten regisztrált eseménykezelés futási képe 

5-20. ábra - 
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3.12. Commanding alapok (WPF) 

A command-ok lehetővé teszik, hogy összetett parancsokat kódpazarlás nélkül, hatékonyan alkalmazzunk 

különféle objektumok különféle eseményeire, illetve gesztusaira (gesture). A beépített statikus command object-

ek az alábbiak: 

ApplicationCommands 

ComponentCommands 

EditingCommands 

MediaCommands 

NavigationCommands 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752308.aspx  

A mellékelt példában egy buttonhoz rendelünk egy beépített command-ot, vagyis a jól ismert Ctrl+F parancsot, 

melyet a BtnFind_CommandBinding_executed handlerben kezelünk le. 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752308.aspx
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A Window objektum szintjén definiálunk egy ApplicationCommands.Cut parancsot. Ezt követően a kódból 

történő beállításra példaként a Loaded eseményben beállítunk egy mouse és egy keyboard gesztust az alábbi 

kóddal. 

 

Az alábbi eseménykezelőket használjuk: 
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A futási képen látszik, ahogy az egyes parancsok a megfelelő kiváltásra végrehajtódnak: 

5-21. ábra - 

 

3.12.1. Saját Command készítése és alkalmazása 

A saját command elkészítésének módja nem túl bonyolult, itt is egy osztály elkészítésével kezdhetjük a munkát. 

Legyen ennek az osztálynak a neve, melyben a saját command-jainkat tároljuk, BBCommand, mely nyilvános 

hatókörű. Ebben az alábbi tagokat hozzuk létre. 

1. Beemeljük a System.Windows.Input névteret 

2. private static RoutedUICommand bb_command_write és a clr property 

3. A static osztály konstruktorában felvesszük a következőket 

a. InputGestureCollection egy példányát 
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b. Ehhez hozzáadunk egy Key vagy mouse gesture példányt 

c. A korábban deklarált RouteUICommand példányosítása 

4. A xaml-ba beemeljük a local:BBCommand névteret 

5. Készítünk két eseménykezelőt a parancs és a parancs-engedélyezés számára 

 

4. A Window konstruktorában kötjük a parancsot a CommandBindings gyűjteményhez, miután a 

CommandBinding-nak beállítottuk az engedélyezését és az Executed eseményét. 

 

Mindezekkel az új xaml fájl a következő: 
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Az BBCommand osztály kódja pedig: 
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A code behind a következő: 
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A futási képen látszik, hogy a nyomógomb eseményére és a (CTRL+A) kombinációra lefut a saját parancs, de 

csak akkor engedélyezett a parancs és a nyomógomb is, ha a cExecute flag (chkBBCommand) állapota ezt 

lehetővé teszi. 

5-22. ábra - 
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4. Események és a Comanding (SL, 
SL_013_EventsCmdsDemo) 

A SL eredetileg nem teszi lehetővé saját routed event-ek használatát, de a Telerik Silverlight pack-ban a 

fejlesztők egyszerűen megcsinálták a szükséges osztályokat, pld. van EventManager, amivel az alábbi példa 

szerint tudunk saját routed event-et létrehozni. Vegyünk fel egy új BBControls.cs osztályt, melynek tartalmát az 

alábbiakban bemutatjuk. 

4.1. A Telerik osztályok 

A szükséges névterekhez a megfelelő assembly-ket be kell tölteni. 

5-23. ábra - 
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Ezek a Telerik alkönyvtárban a lefordított binárisokban vannak, de a dokumentációban is részletesen 

megtalálhatók. 

 http://www.telerik.com/help/silverlight/m_telerik_charting_eventhandlerlist_addhandler.html  

A xaml-ben ugyanígy hivatkozni kell rájuk: 

 

4.2. A saját osztályok BBButton és BBTextBox 

http://www.telerik.com/help/silverlight/m_telerik_charting_eventhandlerlist_addhandler.html
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A vizualitás xaml fálja: 
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4.3. A futási kép a bubbling eseményről. 

5-24. ábra - 
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4.4. Osztály szintű eseménykezelés 
EventManager.RegisterClassHandler (SL) 

Az eredetileg a SL-ban nem szereplő és tunneling-re nem is képes környezet a Telerik csomaggal teljes értékű, a 

WPF funkcionalitását hordozó fejlesztési platformmá vált, legalább is az osztály szintű roouted event kezelés 

vonatkozásában. 

Ne felejtsük el a Telerik névtereit beemelni! 

 

Mindezekkel az osztály az alábbi: 
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Mint az látható, itt is megdobjuk mind a két eseményt, az OnClick felülírásában. 

A vizualitás xaml fájlja a következő lett: 
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A MainPage loaded eseményében nem tudjuk definiálni az addHandler-t, ezért az kimarad, de egyébként a 

WPF-nél megszokott módon mindkét eseménytípus annak rendje-módja szerint lefut. 
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4.5. Osztály szintű regisztrált eseménykezelés futási képe 

5-25. ábra - 

 

4.6. SL Commanding MVVM példa 

A SL-ban a commanding lehetősége elsősorban a MVVM minta alkalmazásánál merül fel, amihez az alábbi 

egyszerű példát vesszük: legyen két nyomógombból álló user control-unk, és ennek vizualitását vezéreljük egy 

ViewModel osztállyal. Az eredményt pedig egy texblock-ban írjuk ki. 

Az ICommand interface implementálásával egy osztály képes menedzselni a comandjait. Az ICommand 

interface előírja az Execute, CanExecute, valamint egy esemény, a CanExecutedChange megvalósítását, amit a 

RoutedCommand és a RoutedUICommand esetén a WPF készen ad. 

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.input.icommand.aspx) 

Mivel ezek nincsenek meg a SL-ban, ezért létre kell hozni mindenek előtt egy olyan (általában 

DelegateCommand nevű) osztályt, amely képes lesz a WPF RoutedCommand-hoz hasonlóan kezelni a 

commandot. Ennek az osztálynak tehát a következőként kell kinéznie: 

(Kiváló blog erről John Papa-tól, valamint a DelegateCommand osztály is tőle származik. 

 http://johnpapa.net/silverlight/5-simple-steps-to-commanding-in-silverlight/ ) 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.input.icommand.aspx
http://johnpapa.net/silverlight/5-simple-steps-to-commanding-in-silverlight/
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Ebből az osztályból látszik, hogy a generikus megadásból következően a WPF–nél megszokott 

RoutedCommand a paraméterei szerinti Action<object>, és egy funkció megadásával hozható létre. A 

konstruktorban az 

 

értékadás zajlik, ami annak a függvénynek a nevét tárolja, amiről csak azt tudjuk, hogy a bemenő paramétere 

egy object, a kimenő pedig egy bool. 

 

A Func delegate egy metódust enkapszulál az előbbi paraméterekkel (http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/bb549151.aspx). A Func delegate alkalmazására itt egy példa: 
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Az Action delegate olyan metódust enkapszulál, aminek nincs visszadott értéke, és ebben az esetben csak egy 

bemenő paramétere van. A delegate-ek használata akkor célszerű, ha később futásidőben akarjuk megváltoztatni 

az adott szingnatúrájú, de eltérő funkcionalitású kimenetet, mint az előző példában látszik. 

Az alkalmazott model a MVVM, melynek demonstrálására egy UserControl-t hozunk létre, aminek vizualitása a 

következő. 

 

A UserControl-hoz, melynek feladata az lesz, hogy beolvasson, vagy visszaírjon egy tartalmat a code behind-

jában, először létrehozunk egy dependency property-t a write parancs paraméterére és a parancsra, majd 

ugyanezt a read parancs paraméterére és a parancsra. 
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A UserControl (ami két nyomógomb) tehát egységbe zárja négy tulajdonságát, a 

WriteCommandParameter-t, a WriteCommand-ot, valamint a ReadCommandParameter-t és a 

ReadCommand-ot, melyek dependency property-k, vagyis a code behind tartalmazza a callback metódusokat is 

ezek megváltozására: OnWriteCommandParameterChaged, OnWriteCommandChanged valamint 

OnReadCommandParameterChanged, OnReadCommandChanged. 

A következő lépés, hogy az új custom controlt beágyazzuk a mainpage xaml-be, illetve elhelyezünk egy 

textbox-ot, aminek a tartalmára vonatkozik majd a Command. 

A View (ami most a MainPage) a ViewModel által változtatja meg állapotát. A ViewModel egy osztály, 

amelyben a Command delegate-k CLR property-ként érhetők el. A ViewModel kötelezően megvalósítja az 

INotifyPropertyChange interface-t. 
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A ViewModelt az erőforrásokon keresztül emeljük be, és a Grid DataContex tulajdonságán keresztül kötjük. Ezt 

követően a txtbox tartalmára a 

 

sorral, a vezérlő és a ViewModel között pedig a 

 

sorokkal teremtünk kapcsolatot. 

Mindezekkel a teljes xaml az alábbi: 
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A futási képen a két parancs lefutása látszik: 

5-26. ábra - 
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32. fejezet - Silverlight – Navigáció és 
témák 

1. SL_015_NavigateDemo gyakorlat 

A SL lehetővé teszi az Asp-nél megszokott masterpage-szerű alkalmazások létrehozását. Sőt erre külön 

template-et ad, melyben egy komplett menüvezérelt alkalmazásvázat kapunk további felhasználásra. Vegyünk 

egy ilyen példát, és illesszünk bele egy, már a Layout gyakorlatnál megtervezett home oldalunkat. A Navigate 

Silverlight projekt az alábbi fájlrendszerbeli elrendezést mutatja: 

6-1. ábra - 

 

Mint látható, egy Views alkönyvtárban kaptak helyet az egyes oldalak xaml-fájljai, valamint a komplexebb saját 

oldalakat is célszerű itt elhelyezni, lehetőleg külön alkönyvtárban. Mivel az alkalmazásunk egy Visibility 

convertert is használ egy kötésnél, ezért ezt is külön alkönyvtárban helyezzük el. A Navigáció lelke a MainPage 

osztályban van, aminek xaml forrása az alábbi: 

1.1. A navigációs template 
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Mint látható, hivatkozik több helyen olyan stílus-tagokra, melyeket az erőforrások között definiált, és melynek 

forrása az Assets alkönyvtárban van. Az itt található fájl, melynek neve Style.xaml, és ami valójában egy 

resourcedictionary, az alábbi tartalmú: 

1.2. A stílus template 
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1.3. Bővítés saját stílus-elemmel 

Célszerű gyakorlat, hogy a dictionary elején definiáljuk azokat az alapszíneket és színátmeneteket, melyeket 

később az elemek stílusaiban használunk. Ez azért is jó, mert a Blend lehetőséget biztosít arra, hogy ezeket az 

elemi beállításokat vizuálisan szerkesszük, ami jóval egyszerűbb, mint próbálkozni a xaml módosításával és 

fordítás, futtatással. A példa kedvéért létrehoztunk egy színátmenetet, ami BorderBackgroundBrush-nak 

neveztünk el, és felhasználtuk a ContentBorderStyle háttereként. A Blendben ez így volt szerkeszthető: 

6-2. ábra - 
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1.4. Az alapvető eseménykezelések 

A MainPage kódjában tulajdonképpen csak két eseménykezelés található: 
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A két esemény a navigation:Frame két eseményére iratkozik fel: 

 

A Navigated akkor következik be, amikor az oldalváltás lezajlott, a NavigationFalied pedig, ha valamiért 

meghiúsult. Említést érdemel a Frame osztály UriMapper tulajdonságának kezelése, ami a domain-hez képesti 

relatív útfordítást map-peli. Ez azt jeleni, hogy ha például egy www.ItManager.hu/ böngésző kérés érkezik, 

akkor azt a /View/ITMHome/ITMHome.xaml–ra map-peli. 

1.5. A futási kép 

6-3. ábra - 

http://www.itmanager.hu/
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Célszerű lenne a Home oldalt külön usercontrol-ként megvalósítani és az ITMHome oldalba beemelni. Mint 

látszik, az about lap háttere nem tartalmazza a home vízjelét és így nem tűnik egységesnek a kinézet. 

6-4. ábra - 
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Ezért módosítsuk a stílus lapunkat e szerint. Ehhez az about lapot egy kicsit átalakítjuk: 

 

Már most felmerül az igény, hogy ne legyen szükséges minden új lap esetében a háttérképet feldobni, de erről 

majd később. 

6-5. ábra - 
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Ha az ITM_Home lapon az alábbi módosításokat végrehajtjuk, akkor egy pdf fájl beolvasására lesz alkalmas 

minden kód írása nélkül. 
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1.6. A módosítás utáni futási kép 

6-6. ábra - 
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33. fejezet - Egységes adatelérési 
objektumok használata 

1. A CRUD műveletei 

1.1. Update syntax 

Az első feladat, hogy az operáció adatmodelljének osztályát létrehozzuk a korábban már ismertett módon. 

4-1. ábra - 
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4-2. ábra - 



 Egységes adatelérési objektumok 

használata 
 

 1006  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.2. Insert syntax 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb763516(v=vs.110).aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb763476(v=vs.110).aspx 

Az alábbiakban az insert operációnak, vagyis a táblának új sorral való bővítésének két módszerét mutatjuk be. 

Az első az egy sor beszúrásának technikája, a másik, amikor valamilyen gyűjtemény alapján több sor beszúrása 

zajlik. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb763516%28v%3Dvs.110%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb763476%28v%3Dvs.110%29.aspx
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4-3. ábra - 

 

1.3. Delete syntax 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb763521(v=vs.110).aspx 

Az adatbázis rekordjainak törlésének bemutatására az alábbi osztályt hozzuk létre. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb763521%28v%3Dvs.110%29.aspx
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4-4. ábra - 

 

Elsőként egy összetettebb lekérdezést valósítunk meg az Entity model alkalmazásával, melynek során 

visszakeresünk egy sort a Customers táblából, majd két egymásba ágyazott ciklus alkalmazásával a sorhoz 

tartozó fejléc és részletes adatokból listázunk. 

 

4-5. ábra - 
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Három alapvető törlési technikára mutatunk példát: egy sor törlésére, több sor törlésére, és a gyűjtési halmaz 

alapján történő törlésre. 

4-6. ábra - 

 

1.4. StoredProcedure syntax 

A tárolt eljárások alkalmazása a tárolt eljárás megszerkesztésével kezdődik, melyhez erős támogatást nyújt a 

fejlesztői rendszer. Ebben a szándékosan egyszerű példában csak egy tábla szerepel és a tárolt eljárás azokat a 

cikkeket jeleníti meg, amelyek egy adott kategóriába tartoznak. 

4-7. ábra - 
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http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa259204(v=SQL.80).aspx 

 

 

4-8. ábra - 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa259204%28v%3DSQL.80%29.aspx
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Álatalában azonban nem lekérdezéseket szoktunk tárolt eljárással megvalósítani, hanem karbantartási, ún. 

CRUD folyamatokat, melyekben egyszerre több táblában végzünk módosítást. Később a tranzakcionálás 

felhasználásával ezeket adatírás-biztonsági okokból is megfelelő módon is megmutatjuk. A következő példa 

tehát legyen egy insert, vagyis egy új termék beillesztése a Product táblába. Az ehhez szükséges tárolt eljárás a 

következő: 



 Egységes adatelérési objektumok 

használata 
 

 1013  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az eljárás deklarációs részében felsoroljuk a paramétereket nevük és típusuk szerint, majd az as kulcsszó után 

egy egyszerű insert utasítással beszúrjuk a megadott adatú cikket a product táblába. 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa933206(v=sql.80).aspx 

Fontos tudnunk, hogy a context-et reprezentáló osztályba akkor kerül a tárolt eljárás (vagyis csak azután gyártja 

le megfelelő metódust a fejlesztői rendszer), ha a tárolt eljárást az adatbázis diagramra húztuk. Mivel a tárolt 

eljárás tizenkilenc paraméter megadására készül fel, ezért a kódban ezt természetetesen meg kell adnunk. 

 

4-9. ábra - 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa933206%28v%3Dsql.80%29.aspx
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4-10. ábra - 
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34. fejezet - A számítógépek 
kommunikációjának alapjai 

1. Kezdjük ez elején 

Régi vágya az informatikában dolgozóknak (és persze a felhasználóknak is), hogy az egyes számítógépek között 

korábban fájl és adatcsere, később erőforrás megosztás jöhessen létre. Ha csak az adatcserére gondolunk, akkor 

ez tulajdonképpen nem jelent többet, mint a számítógépeken tárolt állományok „átküldése”, és a másik oldalon 

ezek fogadása. Ha kicsit lazábban és az élő beszéd pontatlanságával akarnánk megfogalmazni egy-egy ilyen 

állománycserét, akkor tulajdonképpen két szóval el is intézhetnénk: az, akinek kell az állomány, azt mondja, 

hogy „Add ide”, aki meg odaadja, az meg azt mondja, hogy „Nesze”. Vagyis, van egy kérés, és van egy 

kiszolgálás. Nagyjából ennek a felismerésnek az információtechnológiai eredménye az a „kommunikációs” 

protokoll, mely majd minden webes technológia alapja. A http (HyperText Transfer Protocol) nem is tartalmaz 

mást, mint a fent említett „add ide” és „nesze”, meg néhány hasonló, a későbbiekben részletezendő parancs. 

Hogy megértsük a böngészők későbbi operációit, készítsünk egy kapcsolatot két számítógép között a Telnet 

szolgáltatás segítségével. Ehhez először engedélyeznünk kell a saját számítógépünkön (Win7) a Telnet 

szolgáltatást, amit a Windows szolgáltatások között állíthatunk be a alapján. 

1-1. ábra - 

 

1-2. ábra - 
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2. Terminál kapcsolat két gép között (Telnet) 

A beállítás után a saját gépünkön máris kérhetjük a Telnet szolgáltatás helpjét a telnet /? begépelésével, vagyis 

a szolgáltatás már elérhető. Ezt a gépet tekintjük majd a kliens gépnek. A telnet parancsait itt találjuk: 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb491013.aspx 

1-3. ábra - 

 

A másik számítógépen (XP) pedig a felügyeleti eszközök között a szolgáltatások beállításánál indítjuk el a 

telnet-et. Ehhez a windows rendszerben adott grafikus terminálszolgáltatást, az ún. távoli asztalt használjuk, 

hogy ne kelljen a két gép között szaladgálnunk a beállítások idején. Amit tehát grafikusan látunk, az mind a 

másik gépen történik, és amit konzolosan beírunk, az pedig a saját gépünkön.(WireShark használata) 

1-4. ábra - 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb491013.aspx
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1-5. ábra - 

 

Elindítjuk a kézi indításba állított Telnet szolgáltatást, melynek TlntSrv a neve és persze ezt meg kell 

csinálnunk mind a két gépen. 

Hogy a szolgáltatás „életben van-e”, azt a netstat –an paranccsal kérdezhetjük le, melynek eredményeként azt 

látjuk, a 23-as porton figyelő állapotban van. 

1-6. ábra - 
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Most hozzuk létre a kapcsolatot a két számítógép között úgy, hogy a saját kliens gépünkön beírjuk a 

következőket: 

1-7. ábra - 

 

A telnet szolgáltatás a következővel válaszol a login adatok lekérése előtt: 

1-8. ábra - 
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Jegyezzük meg, hogy a kilépéshez a CTRL-ú kombinációt kell majd használnunk. A biztonsági kérdésre adjunk 

„n” betűt, és a következő képernyőn lépjünk be a másik számítógép kezelésébe. 

1-9. ábra - 

 

Majd a belépés után már a másik számítógép adott felhasználói dokumentum alkönyvtárában kapunk 

rendelkezési jogosultságot. 

1-10. ábra - 

 

Ha például a másik gépen létre hoztunk egy TelnetTeszt alkönyvtárat, és abban elhelyeztünk egy Test.htm nevű 

állományt, akkor azt innen a telnet szolgáltatással elérhetjük, és a type paranccsal kilistázhatjuk. 

1-11. ábra - 

 

Vagyis lehetséges átvenni a vezérlést a hálózat egy másik gépe felett, és ott operációkat indítani. Például 

elindíthatunk egy régi-régi szövegszerkesztőt, az Edit–et: 

1-12. ábra - 
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1-13. ábra - 

 

Kis bevezető kirándulásunkat a terminálszolgáltatások világában ezzel be is fejezzük, és figyelmünket az 

általános szolgáltatásokról a speciális szolgáltatások irányába fordítjuk. 

A http (Hypertext Tratnsfer Protocol), melyet Tim Berners-Lee „álmodott meg”, tulajdonképpen egy egyszerű 

kommunikációs protokoll, mely lehetővé teszi, hogy néhány paranccsal a kiszolgáló és a kliens között célzott 

tartalmú adatszolgáltatás/fájltartalomküldés valósuljon meg. 

1-14. ábra - 
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Ez azért érdekes, mert a böngészőknek csak ez a protokoll kell ahhoz, hogy a „webes tartalmakat” megkapják, 

és azután az abban foglaltak szerint meg is jelenítsék a kliens képernyőjén. 

3. HTTP kérés a localhost-on 

Most, hogy megismertük a Telnet szolgáltatást, (két gép között terminál kapcsolatban) amelyik több protokoll 

szerinti kapcsolattartásra is képes, nézzük meg, hogyan tudnánk használni állományok átvitelére, például HTTP 

protokoll szerint. Ha a gépünkön telepítettünk az IIS-t (Internet Information Service), akkor létezik egy virtuális 

alkönyvtárunk, amelyik a c:\Inetpub alatti wwwroot alkönyvtár. Helyezzünk ide egy állományt, melynek most 

még nem túl ismerős tartalma az alábbi: 

 

Legyen ennek a fájlnak a neve test.htm.A saját gépünkön működő IIS a 80-as porton fogadja a HTTP kéréseket, 

melyek az alábbiak lehetnek: GET, HEAD, POST. A GET visszaadja a kérés URI (Uniform Resource 

Identifier, egységes erőforrás azonosító) által meghatározott információt, a HEAD csak a fej adatokat adja 

vissza, az üzenettörzset nem keresi meg. A POST-tal további kommunikációt bonyolíthatunk. A parancsok 

kisbetű/nagybetű érzékenyek!! Vagyis a böngésző állítja össze a HTTP kérést, ami az URI-t is tartalmazza, és 

amikor a kiszolgáló megkapja kérést, a választ szövegfolyamként adja vissza. A böngésző a kapott 

szövegfolyamot elemzi, és a fejrész adatok kivételével formázottan megjeleníti. Most azonban csak ott tartunk 

még, hogy elkérjük a kiszolgálótól az adott fájlt. Vagyis ez az „add ide” párbeszéd részlet a kliensen működő 
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böngésző és a kiszolgáló között. Erre szolgál a GET parancs. Végezzünk egy kis gyakorlatot a saját gépünkön 

telepített IIS-sel a test.htm fájl elkérésének bemutatására. 

A netstat –an parancs hatására látjuk, hogy a 80-as porton gépünk éppen „Figyel” státuszban van. 

1-15. ábra - 

 

Legelőször is indítsuk el a telnet programot, majd nyissuk meg a saját gépünk 80–as portját a http 

kommunikációhoz: 

1-16. ábra - 

 

A begépelt open localhost 80 parancs kapcsolatot létesít és várja a http protokoll parancsait. Ez követően 

gépeljük be, ügyelve arra, hogy a GET parancsot nagy betűkkel írjuk, a következőket: GET //test.htm 

1-17. ábra - 
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Sajátos tulajdonsága a Telnet-nek, hogy a kurzormozgató billentyűkre terminálásként reagál, és ez kezdetben 

zavaró lehet, ugyanúgy, mint az, hogy a kurzor kapcsolat kezdeményezése után „felugrik” az első sor/oszlop 

pozícióba. Ha azonban ezekkel nem törődünk, akkor a kért fájlt a kiszolgáló megkeresi, és a kliensnek 

továbbítja, ahogy azt a következő képernyőn láthatjuk. 

1-18. ábra - 

 

Látható, hogy a GET parancs hatására a fájl tartalma megérkezett a kliens oldalra. Üzenet érkezik arról is, hogy 

a kapcsolat a kiszolgálóval a kiszolgálás után megszakadt. Ezt jegyezzük meg, mert ennek is lesz még 

jelentősége. Vagyis egy http kéréshez először nyitottunk egy kapcsolatot a 80-as porton, küldtünk egy 

szintaktikailag helyes parancsot, megkaptuk a választ, és a kapcsolat megszakadt. 

4. HTTP kérés hibakezelése 

A továbbiakban még szükségünk lesz annak ismeretére, hogy a http protokoll parancsainak eredménye mi lehet. 

Ezért próbaként nézzük meg, milyen választ kapunk, ha például hibás parancsot, vagy nem létező fájl 

specifikációt adunk meg a GET parancsban. 

1-19. ábra - 
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Fenti parancsban a GET parancs helyett a GAT parancsot írtuk be, és tudjuk, hogy ilyen nincs. 

A terminálás után a következő képernyőt kapjuk. 

1-20. ábra - 

 

Még nem kell tudnunk értelmezni a kapott tartalmat, de azért azt látjuk, hogy egy HTML lapot kaptunk 

válaszul. A http protokoll mindig HTML választ ad. Ha ezt a „kacsacsőrök” közötti részt kimásoljuk egy fájlba, 

és megnyitjuk egy böngészővel, akkor „emberi fogyasztásra” alkalmas módon láthatjuk a hibát, ami jelen 

esetben egy „Bad Request”, vagyis feldolgozhatatlan kérés. (Ezt úgy kell csinálni, hogy a konzol ablak 

fejlécére kattintva a jobb egér gomb után kiválasztjuk a teljes kijelölést, majd egy enter-t adunk. Ezt követően a 

vágólapról már könnyen a jegyzettömbbe másolható a válasz, amiből kitöröljük az utolsó (nem html) sorokat. 

1-21. ábra - 

 

A fentieket Error.htm néven lementve, majd egy böngészőben megnyitva, az alábbi hibaoldalt láthatjuk: 

1-22. ábra - 



 A számítógépek kommunikációjának 

alapjai 
 

 1025  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Ugyanígy, ha például a fájl specifikációt adjuk meg helytelenül, akkor a GET //Test1.htm kérésre (nincs ilyen 

fájl) egy sokkal terjedelmesebb válasz érkezik, melynek lényege a pirossal határolt üzenet, vagyis az, hogy az 

adott forrás/tartalom nem létezik. 

1-13. ábra - 

 

1-14. ábra - 
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5. HTTP kérés a belső hálózat egy másik gépéhez 

A következő érdekes kísérlet az lehet, hogy próbáljunk egy kérést intézni a hálózat egy másik gépéhez szintén 

http protokoll szerint. Ezzel már közel járunk a valóságos viszonyokhoz, hiszen a „web-es” világban is az 

történik, hogy az egyik számítógép, mint kliens, „megkér” egy másikat, hogy továbbítson a számára egy fájlt a 

saját háttértárjáról. Mielőtt azonban a belső hálózat egyik állomásához http kérést intézhetnénk, meg kell 

győződnünk arról, hogy az képes-e kiszolgálni, vagyis működik-e azon a gépen az IIS szolgáltatás, vagyis a web 

kiszolgálás. Ha nem, akkor az alábbi képen látható módon engedélyeznünk kell. 

1-25. ábra - 
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Ha tehát van a belső háló gépén web kiszolgáló, akkor jöhet a gyakorlat. Ehhez megint nagyon hasonlóan járunk 

el, mint az előző példában, de most a címzés a belső háló egyik gépéhez szól melynek címe például 

192.168.20.101. 

1-26. ábra - 

 

A kérésre érkezett válasz: 

1-27. ábra - 
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6. HTTP kérés az internet egyik kiszolgálójához 

Az előzőekben http kérést intéztünk a saját, valamint a belső hálózat egyik gépéhez, és most eljött az idő, hogy 

csak így manuálisan lekérjünk egy állományt az internetről, vagyis egy távoli szerveren futó kiszolgálótól. 

Legyen ez a kiszolgáló a www. gate575.gets-it.net, aminek éppen a 88.87.240.247 IP cím felel meg. 

1-28. ábra - 

 

A GET //TEST.HTM elküldése után a szokásos módon megjelenik a kért fájl tartalma. 

1-29. ábra - 

 

Figyeljük meg, hogy a „port szám” helyére írt http a telnet kommunikációs üzemmódját határozza meg, és így 

is megadható, hogy http protokoll-t írunk elő, vagyis akár így is megadhattuk volna. 

1-30. ábra - 
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Vegyük észre és próbáljuk ki azt is, hogy GET paranccsal bármilyen webes tartalomhoz hozzáférünk, például 

egy jpg kép nevének megadásával a következőt kapjuk: 

1-31. ábra - 

 

7. Írjunk egy böngészőt magunknak? 

Semmiképpen se, bár a http protokoll használatával már készíthetnénk olyan programot, mellyel egy távoli 

kiszolgálótól elkérhetnénk a webes tartalmat, majd azt a megfelelő módon megjeleníthetnénk. Próbáljuk is ki a 

http tanulmányaink befejezéseként megírni azt a programot, ami elkér egy adott webtartalmat, és egyszerű text-

ként kijelzi. Megelőzően ejtsünk néhány öszefoglaló szót a http parancsairól. A HTTP-nek nyolc parancsa van. 

A metódusok (más szóval verbek) a megadott erőforráson végzendő műveleteket határozzák meg. 
 

HEAD Ugyanazt adja vissza, mint a GET, csak magát az üzenettestet hagyja 

ki a válaszból. 

GET A megadott erőforrás/webes tartalom letöltését kezdeményezi. 

POST Feldolgozandó adatot küld fel a szerverre. Például a kliens által 

módosított űrlapot. 

PUT Feltölti a megadott erőforrást. 

DELETE Törli a megadott erőforrást. 

TRACE Visszaküldi a kapott kérést. 
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OPTIONS Visszaadja a szerver által támogatott HTTP metódusok listáját. 

CONNECT Átalakítja a kérést transzparens TCP/IP tunnellé. 

Biztonságosak azok a metódusok, amelyek nem változtatják meg a szerver állapotát, vagyis nem változtatnak 

meg semmit a szerver oldalon. Ezek a HEAD, a GET, az OPTIONS, és a TRACE. 

A munkát a VS2010-ben fogjuk elkezdeni és létrehozunk egy Winform-os c# nyelű projektet, melynek 

vizualitását az alábbiakban rendezzük be. 

1-32. ábra - 

 

A System.Net.WebRequest osztály tartalmaz egy GET kérést reprezentáló tagot is, a GetResponse(URL)-t, 

mely az URL ben megadott címre küld egy kérést (GET) egy adott tartalom visszakeresésére. Ezt a kliens kéri, 

és így kapja meg a szövegfolyamban az oldalt, amit ezek után a böngésző formázottan megjelenít. Névtere: 

System.NET. A stream műveleltekhez pedig a Sytem.IO névteret használhatjuk. A virtuális könyvtárat a 

project folder-re irányítjuk ITM_HTMLWEB alias néven. Ezt úgy állítjuk be, hogy a felügyeleti eszközökből 

az IIS kezelőjét elindítva az alábbi beállításokat tesszük: 

1-33. ábra - 
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A virtuális alkönyvtár, melynek hivatkozási neve ITM_HTMLWEB, megfelel egy, a háttértáron létező 

alkönyvtárnak, melyben az elkérhető web tartalmat tároljuk. Vagyis ide elhelyezzük a már jól ismert test.htm 

fájlunkat, valamint az EjMiaKo.txt állományunkat. 

1-34. ábra - 

 



 A számítógépek kommunikációjának 

alapjai 
 

 1032  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az ablak globális hatókörű változóit a program elején adjuk meg. 

 

7.1. A GET parancs kódolása 

Lássuk az egyes nyomógombokat kiszolgáló eseménykezelések kódját. Először a GET html parancs kódját 

tekintsük át. 

 

Egy globálisan adott WebRequest objektumot példányosítunk, melyet a httpkeres változónévvel hozunk létre 

úgy, hogy a WebRequest osztály Create metódusát a comboboxban éppen kijelölt literállal inicializáljuk. 

Ebben a combóban az alábbi szerver hozzáférésekre van lehetőség. 

 

Ezek közül az utolsó kettő szándékosan hibás megadás abból a célból, hogy elemezhessük a hibás kérésekre 

adott http választ. Megjegyezzük, hogy a localhost-on a wwwroot alatt korábban már elhelyeztük a hivatkozott 

fájlokat (test.htm és EjMiaKo.txt). HttpResponse objektumot nyerünk az imént létrehozott httpkeres 

objektumunk GetResponse metódusának hívásával, majd egy ASCII enkódolású stream readerrel a Content 

string változóba mentjük a stream olvasás eredményét. Ezt később a txtStatus texboxban kijelezzük. Az egész 

eseménykezelőt egy try-catch blokkban futtatjuk és a txtStatus-ban hiba esetén a kivétel Message tartalma 

jelenik meg. 
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A futási képen látható, hogy létező kiszolgáló és valódi fájl név esetén a kliensnél megjelenik a webes tartalom. 

1-35. ábra - 

 

7.2. A HEAD parancs kódolása 

A HEAD parancs kódolása nagyjából azonos a GET parancséval, csak a WebRequest objektum (httpkeres) 

Method tulajdonságát „HEAD” stringre állítjuk be. 
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A futási képen azt a meglepő eredményt látjuk, hogy a kérés hibátlanul teljesül a szerver oldalon, mégsem 

érkezik semmi válasz. Ennek okára még később több tudás birtokában visszatérünk. 

1-36. ábra - 

 

Próbáljuk ki a HEAD-nek OPTIONS-ra való átírásával ezt a parancsot is az alábbiak szerint: 

 

Hatására megkapjuk az implementált parancsok listáját. 

1-37. ábra - 

 

7.3. A POST parancs kódolása 

Ennek a parancsnak a kódolására kis segítséget veszünk igénybe, és az MSDN egyik példa programját 

adaptáljuk a saját projektünkbe, melynek forrása a http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.net.webrequest.method.aspx link. Ebben a megoldásban arra is találunk szép példát, hogy 

hogyan illik asszinkron hívással tehermentesíteni a process fő szálját. Először is készítünk egy olyan „burkoló 

osztályt” HTMLKeresOsztaly néven, amelyben egy HTMLKeres nevű publikus WebRequest osztályt 

helyezünk el, melyet a konstruktorában null-lal inicializálunk. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webrequest.method.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.webrequest.method.aspx
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Ez az osztály lesz az asszinkron hívás egyik paramétere, persze az után, hogy a benne lévő HTMLKeres tagot 

beállítottuk. 

Mielőtt a POST nyomógomb eseménykezelőjét megírnánk, jegyezzük meg, hogy a POST paranccsal a kliens 

küld adatot a szerver felé, ezért csak akkor tudnánk szemléletes példát készíteni, ha erről a szerver oldal 

valamilyen operációval válaszolni lenne képes. Mivel tudásunk ezt egyelőre nem teszi lehetővé, ezért használjuk 

a http://www.contoso.com címet, vagyis ebben az esetben futtatáskor válasszuk ki combóból ezt a linket. 

Szükségünk lesz még egy ReadCallback eljárásra, melyet az asszinkron hívás „visszahív”, és melynek kódolása 

az alábbi. 

 

Most pedig nézzük a POST nyomógomb eseménykezelését. 

http://www.contoso.com/
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Ebben a kódrészletben először egy - csak ebben az eljárásban érvényes hatókörű - WebRequest-et 

példányosítunk, majd a korábban elkészített burkoló osztályunkat. A burkoló osztály HTMLKeres tagját az 

imént létrehozott lokális WebRequest (WR)–el inicializáljuk, melynek típusát is beállíthatjuk. A típusokról 

később még szintén esik szó. Beállítjuk a burkoló osztály HTMLKeres tagjának Method tulajdonságát 

„POST”-ra, és indítunk egy asszinkron hívást a POST végrehajtására. 

A BeginGetRequestStream MSDN linkje a következő: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.net.httpwebrequest.begingetrequeststream.aspx 

Ezt követően megállítjuk a processz fő szálán a végrehajtást és várakozunk a callback eljárás befejezésére, 

vagyis arra, hogy a ReadCallback eljárásban elküldjük a tartalmat. Ez után térünk vissza a korábban 

várakozásra állított fő szálra és kinyerjük a kiszolgáló válaszát, melyet a txtStatus textbox-ban kijelzünk. A 

futási képen látszik, hogy a kiszolgáló szintén egy html üzenet küldött. 

1-38. ábra - 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebrequest.begingetrequeststream.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebrequest.begingetrequeststream.aspx
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Ezt most a szokásos mód helyett úgy tesszük olvashatóvá, hogy a VS-ben a POST eseménykezelő kódjában a 

txtStatus.Text tulajdonságának értékadásánál használjuk a VS beépített HTML Visualizer-jét. 

1-39. ábra - 

 

Ez alapján láthatjuk, hogy azt a barátságos üzenet kapjuk, hogy bizonyos esetben látogassuk meg a cég 

weblapját. 

1-40. ábra - 

 

A fentiek alapján tehát megtanultuk, hogy a HTTP protokoll célja a kiszolgáló oldal és a kliens oldal közötti 

speciális „adat és állománycsere”, szakszerűbben webes tartalom csere, mely alapja a böngészők működésének. 
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Vagyis ezen a protokollon keresztül „tápláljuk” a böngészőt, és az ezzel a protokollal küldi vissza a kliens 

oldalon módosított tartalmat a kiszolgálónak. 
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35. fejezet - A HTML jelölőnyelv 
alapjai 

1. Mi az a HTML? 

A html szintén egy rövidítés, mely a Hyper Text Markup Langauge kezdőbetűiből áll, és annak a célnak felel 

meg, hogy a megjelenítők (a böngészők és egyebek) pontosan egy adott módon jelenítsék meg a tartamat. A 

tartalom megjelenítése tehát a lényeg, és persze ez rögtön felveti azt a kérdést, hogy milyen típusú tartamak 

vannak, és azokra milyen megjelenítési lehetőségek állnak rendelkezésre. Valójában a következő sok-sok 

oldalon mindig ezekre a kérdésekre adjuk meg a választ, amikor is lépésről lépésre előrehaladunk az anyagban. 

Azonban azt már most szükséges tudnunk, hogy webes tartalmak milyenek is lehetnek, és ezeknek milyen 

„szabványos” típus megnevezések felelnek meg. Ha http tesztelő programunkban egy „valódi” html oldalt 

kérünk le, akkor a GET parancs után a kapott tartalomban láthatunk egy content részt, ahol most még 

érthetetlen módon ugyan, de szerepel egy speciális „karakter sorozat”, az ún. content =”xxxx”, mely éppen azt 

határozza meg, hogy milyen típusú tartalmakat hordoz a kapott html literál. 

2-1. ábra - 
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Anélkül, hogy most ezt különösen részleteznénk, jegyezzük meg, hogy a html oldal szabványkövető módon (jó 

esetben) „tudatja magáról”, hogy milyen típusú adatok kezelésével lesz dolga a feldolgozónak. Ezek az ún. 

Mime típusok. A html fejlődése ezeknek a típusoknak a bővülése szerint alakult. Vagyis egyre gazdagabb lett a 

megjelenítendő, vagy közvetítendő adatok típusának köre, és ez persze egyre több munkát rótt a böngészőkre. 

Megjegyezzük még, hogy szinte elválaszthatatlan a html alkalmazásától a css (Cascading Style sheet) 

használata, mely a struktúrált tartalom formázásának szabványa, és melynek ismertetését a html 

elsajátításával egyidőben fokozatosan szem előtt tartjuk a továbbiakban. A css egy, a html-el „kölcsönös 

egymásra utaltságban” létező programozási előírás (de facto-szabvány), amely a html oldalban magában, vagy 

külső fájlként, sőt magában böngészőben is kifejtheti hatását. Mivel azonban formázni csak html tartalmat lehet, 

ezért kezdetben csak a html szabványával foglalkozunk. Vagyis most először a struktúrált tartalom 

előállításának szabványával, a html nyelvvel foglalkozunk. A példákban eddig mindig a réges-régen 

használatos „htm” fájlkiterjesztést alkalmaztuk, de nem csak azért, hogy tüntetőleg jelezzük, milyen régóta 

foglakozunk informatikával, hanem azért is, mert a VS-ban ez az alapértelmezés. A tartalom fájlok ma gyakori 

kiterjesztése „html”, ezért használhatnánk ezt is, mint azt teszik oly sokan. Mivel a legújabb html5 szabvány 

napjainban hihetetlen sebességgel terjed, és úgy néz ki, hogy ennek ismerete a programozói nyelvek között ma 

az egyik legjobban fizetett „skill”, ezért annak érdekében, hogy minél több „szakmai” ismerettel töltsük meg a 

tartalmat, mellőzzük a html és az xhtml, dhtml kronológikus, funkcionális evulóciójának ismertetését és úgy 

tekintünk a megismerendő tudásanyagra, mint egy ma fellelhető integráns egészre. Vagyis minden html5–ben 

készül, hiszen mondhatjuk, hogy a html5 „beburkolja” a korábbi változatok nyelvi elemeit. 

2. A Visual Studio előkészítése 

Mivel a fejlesztéseinkhez most a már jól bevált VS2010-et fogjuk használni, ezért a 

http://blogs.msdn.com/b/webdev/archive/2011/01/27/html5-amp-css3-in-visual-studio-2010-sp1.aspx helyről, 

ha még nem tettük meg, akkor töltsük le a html5 és a css3 támogatását biztosító SP1–es javító csomagot. Ha 

megtettük, akkor a Tool/Options menüben az alábbi ablakban győzödhetünk meg a html5 kompatibilitásról: 

2-2. ábra - 

http://blogs.msdn.com/b/webdev/archive/2011/01/27/html5-amp-css3-in-visual-studio-2010-sp1.aspx
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Ha azt szeretnénk, hogy a default html template formátum is html5-ös legyen, ehhez módosítanunk kell a VS-

hez szállított WebTemplate.zip álllományt, melynek elérése a következő: 

2-3. ábra - 

 

WebForm.zip állományt megnyitva a WebForm.apsx tartalmát az alábbiakról 
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a következőre változtassuk meg: 

 

Ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha a WebForms.zip fájl kitömörítjük, módosítjuk, majd visszamásoljuk az eredeti 

helyére. 

Ne felejtsük el, hogy a változtatást még két helyen kell végrehajtanuk, az alábbi alkönyvtárakban: 

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\ItemTemplates\CSharp\Web\1033\WebForm.zip 

fájlban a Default.aspx állományban, valamint a 

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\ItemTemplates\Web\CSharp\1033\WebForm.zip 

fájlban a WebForm.aspx állományban. 

Ezt követően ugyanitt a HTML.ZIP fájlban végezzük el a „korszerűsítést” a HTMLPage.htm állományban az 

alábbiak szerint: 

 

Ezt követően még az alábbi helyeken kell beavatkoznunk annak érdekében, hogy VS2010 html5–ös default 

fejléccel inicializálja a html template-ket. 
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C:\Program Files (x86)\Visual Studio 

2010\Common7\IDE\ItemTemplatesCache\CSharp\Web\1033\WebForms.zip 

és a 

C:\Program Files (x86)\Visual Studio 

2010\Common7\IDE\ItemTemplatesCache\Web\CSharp\1033\WebForms.zip 

Fenti fáradtságos változtatásokat nem szükséges mindenáron elvégezni, ha minden automatikusan létre jött 

template esetén kézzel magunk megcsináljuk a változásokat. Néhány szóban térjünk rá a különbségre, melyet a 

fenti fájlokban átvezettünk. Az első a 

 

sor, mely a régi html5 előtti időkben azt jelentette, hogy a szabvány követés ezen az oldalon megfelel a W3C 

szervezet által a jelzett linken közzétett szabványának. A html5 esetében nincs szükség erre a meta 

információra, mert az egységes és változatoktól mentes folyamatos fejlődést követ. A második változtatás a 

 

sor pedig egy később megvilágosított ún. névteret jelöl ki, melyben az egyes a html lapon lévő hivatkozások 

feloldhatók. Erre sincs szükség html5 esetén ugyanazért, amiért az előzőekben, vagyis mert a html5 nem egy 

változata a html-nek hanem szolgáltatások gyűjteménye. 

3. A jelőlőnyelv szintaktikája 

Azzal a megdöbbentőnek szánt kijelentéssel kezdjük a html bevezetését, hogy a html nem is html, hanem egy 

„speciális” xml, és tudjuk, hogy ezzel magunkra vettük annak a súlyos kötelességét, hogy megmagyarázzuk, mi 

is az xml. 

3.1. Egy kis xml nyelvtan 

Nos, az xml legnagyobb előnye, hogy olyan szabadságot biztosít a használónak, amilyet akar a tartalom 

vonatkozásában, és olyan szigorú szabályokat követel meg a forma vonatkozásában, hogy könnyű feldolgozó 

programokat írni, mert a szerkezet a lehetőség szerint legkötöttebb. Ez azt jelenti, hogy szinte minden 

hierarchikus elemekből álló információ, mint tartalom, leírható xml formátumban. 

Ráadásul ehhez nem is sok szabályt kell betartanunk (bár azt igen szigorúan). A cél, hogy az így megalkotott 

tartalom nem egy meghatározott elemkészletből áll, hanem mi magunk hozzuk létre, a formának viszont mindig 

meg kell felelnie a szabályoknak. Így írható le xml-ben szinte minden adat a könyvek tartalmától a kottákon át a 

gazdasági nyilvántartásokig. Ha egy xml dokumentum megfelel a formai szabályoknak, akkor „jól 

formázottnak” nevezzük. A formázás szabályai most még csak igen nagyvonalúan nagyjából a következők: 

Minden jelölő elem (tag vagy címke) párosával fordulhat elő, kivéve az ún. üres elemeket, melyek a bejegyzés 

helyén önmagukban állhatnak. Minden, a címkék közötti beágyazásnak teljes beágyazottságúnak kell lennie, 

vagyis a beágyazás nyitó és záró címkéjét is tartalmaznia kell. Már a fenti két szabály alkalmazásával is igen 

könnyűvé válik „gépi úton” ellenőrizni a formai hűséget, és ez alapján már a készítés idején hibaüzenetet 

generálni. Ha a feldolgozó programok magját szoftvertechnológiai szempontból nézzük, akkor a megkövetelt 

formát egy fa strukrúrába rendezett adathalmazként foghatjuk fel, melynek feldolgozási algoritmusai igen 

kidolgozottak. A kulcs elhatározás az volt a HTML fejlődésben, amikor az xml szigorúságát előírták a html 

számára, hogy feloldják a html korábbi korlátait (1997). 

Ettől kezdve a html, mint xml alapú leíró nyelv összhasonlíthatatlanul könnyebben megalkothatóvá és 

feldolgozhatóvá vált, mint korábban, ráadásul még az emberi észlelés számára is informatívabb, mert 

közvetlenül olvasható és értelmezhető. Mivel az xml alapú html képes olyan tag-eket is tartalmazni, melyek nem 

csak tartalmat hordoznak, hanem meta információkat, ezért a megjelenítési előírások, vagy azok elérése 

magában a html fájlban jelenik meg, és az adathalmaz a megjelenítés szempontjából „önleíró” lesz. Ezen 

alapszik a később még oly sokszor tárgyalandó stíluslapok használata. 
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Mivel egy xml dokumentum jól formázott, az elemek objektum-megfeleltetése előtt semmi akadály nincs, így az 

egyes elemliterálok szerkezeti sémájával azonos szerkezetű objektum modell hozható létre, ez a később még 

szintén sokat tárgyalt DOM (Document Object Model), mely minden xml alapú dokumentumra elkészíthető. 

Ennek az a legnagyobb előnye, hogy a dokumentum modell képes olyan interakciókra, amelyek visszahathatnak 

a forrásául szolgáló xml-re, vagyis a korábban „halott” text állomány képes módosítani önmagát, és így az 

objektum orientáltság szabályai szerinti viselkedésre. 

Készítsünk egy xml állományt magunknak, hogy lássuk, a html milyen alapokon is nyugszik. Azt mondtuk, 

bármilyen egymással összefüggő adatok halmazából készíthető xml, ezért válasszunk egy könnyebb példát, 

mondjuk rendezzük a könyvtárunkat, és szeretnénk látni a könyveinket mondjuk magyar és külföldi, és ezen 

belül pedig scifi,regények,versek,útleírások,szakkönyvek csoportosításban úgy, hogy minden könyv esetében 

nyilvántartjuk a szerzőt, a címet, és a könyv értékét. 

Úgy kezdünk e feladatnak, hogy elindítjuk a jegyzettömböt, és felvesszük az első sorba az xml azonosítására 

való sort, vagyis a következőt: 

 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms256048.aspx  

Ez a sor azt definiálja, hogy ez a fájl egy xml szabványt követ, melynek verziószáma 1.0, és karakter kódolása 

pedig a minden élő és holt nyelv betűkészletét tartalmazó utf-8-as. 

Vegyük fel a legmagasabb csoportosítási levelet a fára, vagyis a magyar és a külföldi szerzők csoportját. Látjuk 

majd, hogy minden bejegyzés „<>” jelek közötti címkéket 

 

A <könyveim></könyveim> címkék között lesz az összes könyv felsorolva, melyek magyar és külfödi 

szerzőkre bonthatók. Mivel a magyar és a külföldi szerzők is ugyanolyan csoportosítás szerint lesznek, ezért 

először a <magyar_szerzők></magyar_szerzők> tag-eket dolgozzuk ki, és a létrejött szerkezetet egyszerűen 

átmásoljuk a <külföldi_szerzők></külföldi_szerzők> tag-ek közé. Eszerint a következő csoportosítás a 

könyvek típusa, vagyis scifi,regények,versek,útleírások,szakkönyvek - ezek létrehozásával a fájl az alábbiak 

szerint fest. 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms256048.aspx
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Már most érdemes megnézni, hogyan jeleníti meg ezt egy böngésző, amely „ismeri” az xml nyelvtanát. Mentsük 

le az eddig végzett munkát konyvek.xml néven és nyissuk meg egy böngészőben. 

2-4. ábra - 

 

Itt mutatjuk be az encoding hibás megadásának hatását, ha például a 8859-7 (görög) betűkészlettel inicializáljuk 

az xml-fájl feldolgozását, akkor az alábbi eredményhez jutunk. 

2-5. ábra - 

 

Ezért fontos, hogy mindig explicite megadjuk az enkódolást, melynek elmaradása nem várt következményekkel 

járhat. Ha viszont jól adjuk meg, mint az első példán, akkor látható, hogy a feldolgozó már helyesen kezeli az 

xml fájlban eddig létrehozott „kategóriák” elkülönítését, sőt ezek beágyazott tartalma a „+” és ”-„ jellel 

kinyitható, illetve bezárható. Elegánsan mutatja a megjegyzés sorokat is, melyeket a „<!—„ jelek vezetnek be. 

Legyen a következő lépés egy most már valódi tartalmat hordozó címke beillesztése, az 

<egykönyv></egykönyv>, melyben az alábbi előtervezett tag-ek lesznek. 
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Valójában minden, az adott kis nyilvántartásunkban lévő könyv egy-egy ilyen <egykönyv></egykönyv> 

címkék közé zárt tag-ekben hordozza a tárolni kívánt információt. 

Kitöltve az első pár ilyen adatot kapjuk a következő listát. 
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Ez pedig a következő megjelenítést erdeményezi egy böngészőben, vagyis látszik, hogy „jól formázott” 

struktúrált tartalom annak valódi ismerete nélkül lehetővé teszi korrekt megjelenítését. Az xml persze korántsem 

csak ez, hiszen ezen kívül még óriási nyelvi kapacitása van a stílus lapok használatával, az érvényesség 

biztosításával, stb... A vonatkozó msdn forrás: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa286548.aspx 

2-6. ábra - 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa286548.aspx
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Visszatérve a html-re, tehát belátjuk, hogy a html, mint egy xml változat, betartja azokat a szabályokat, amiket 

az xml szabvány előír. A legalapvetőbb xml örökség, hogy a struktúrált tartalom (az az információ, amit a 

weblap hordoz) sohasincs magában a html-ben, mindent ún. tag-ek között ábrázolunk. Ezeknek a tag-eknek a 

legalapvetőbbjeit az alábbi első fájlunk tartalmazza. A tag-ek, vagy magyarul címkék alkalmazásának célja, 

hogy lehetővé tegyék a szöveghalmaz egyes részeinek egységes, a halmaz többi részétől eltérő kezelését, 

megjelenítését, feldolgozását. Úgy is mondhatnánk kis pontatlansággal, hogy a tartalmakat határoló címkék 

tulajdonképpen meta információk és önmagukban sohasem jelennek meg a felhasználó előtt a böngészőben, de 

az, hogy a tartalom hogyan jelenik meg, az nagyobb részt rajtuk múlik. Kezdjük tehát az ismerkedést az első 

struktúrált tartalommal html-ben kódolva. 

4. A HTML_000_TemplateDemo projekt 

2-7. ábra - 
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A fenti ábrának megfelelően a projekt készítésekor válasszuk az ASP.NET Empty Web Application projekt 

típust, és tekintsük át a template alapján létrejövő fájlokat. 

2-8. ábra - 
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A templateként létrehozott állományok egyikére sincs szükségünk, hiszen most nem akarunk szerver oldali 

kiszolgálást, csak html oldalakat szeretnénk „gyártani”. Adjunk a projektünkhöz egy új html oldalt, és 

értelmezzük a kapott template tartalmát. 

 

Ez az elsőre nem túl bonyolult kód már mindent tartalmaz ahhoz, hogy a világháló hihetetlen sebességgel egyre 

szaporodó weblapjainak (25-29 milliárd) egyike lehessen. (A szabvány, amit követünk jelenleg is változik, és ha 

lépést akarunk tartani ezzel, akkor a következő linken informálódhatunk:changelog) Látjuk, hogy az xml 

örökség miatt egy fába rendezett szerkezet áll előttünk, ahol a <!DOCTYPE html> bejegyzésen kívül minden 

elem tartalmaz nyitó és záró tagot. Azt is látjuk, hogy ezek (mármint a nyitó és a záró tag-ek csak egy „/” jelben 

térnek el egymástól. Megfigyelhetjük azt is, hogy egy-egy címke (vagy tag) tartalmazhat másik címkét, mint 

például a <title></title> páros a <head></head> címkében. Minden bejegyzés kisbetűs, és a VS intellisense és 

az assembly fejlesztéskor megszokott „highlighter” szolgáltatása is működik. Helyezzük el a <title></title> 

párban egy „tartalmat”, aminek rögtön tanuljuk is meg a szerepét: amit a <title></title> közé írunk, az aliterál a 

böngésző címsorában fog megjelenni. 

4.1. A kötelező szerkezet 

http://www.w3.org/TR/2013/WD-html5-diff-20130528/
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Az egyes sorok jelentése a böngésző számára pedig a következő: 
 

<!DOCTYPE html> A dokumentum típus meghatározása 

DTD alapján. Ez a meghatározás adja a 

szabálykövető értelmezést 

<html> Az egész dokumentum legfelső/legalsó 

levele melyben a dokumentum elemek 

vannak 

<head> A fej dokumentum elem, mely 

metainformációkat tartalmaz a záró 

</head> -ig 

<title> Ez lesz a címsorban </title> html 5-ben kötelező, legalább üresen 

</head> Záró tag, a head szekciót zárja le 

<body> A tartalom nyitó tag-je, melyben a 

megjelenítendő tartalom van a záró tag-ig 

</body> A tartalom záró tag-je 

</html> A dokumentum záró tag-je. 

Vagyis most érhetjük tetten azt korábbi állításunkat, amit még a http protokoll laborgyakorlatainál jelentettünk 

ki, nevezetesen, hogy a httpGET parancsával kapott tartalmat a böngésző „értelmezi”, és ennek megfelelően 

kezeli. Ez olyan fontos, hogy gondolatban tekintsük magunkat egy böngészőnek és a korábbi http tesztelő 

programunk belsejébe bújva értelmezzük a kapott sorokat. Pédául, amikor a nyitó <title> tag-hez érünk, most 

már tudjuk, hogy mindazt, ami ezután következik egészen a </title> záró tag-ig, azt a böngészőnk címsorában 

kell majd kijelezni. 

Ezért elkülönítjük ezt a literál szakaszt (úgy mondjuk parse-oljuk), és később az ablakunk text tulajdonságának 

adjuk át, például az alábbi kóddal, mondjuk egy képzeletbeli c#-ban megírt böngésző kódjában: 

 

A fentiekhez hasonlóan történik minden, a továbbiakban csak a tag-ek változnak és az operációk, melyeket 

kiváltanak a böngészőkben. Nincs programozás hiba nélkül, és nincs jó fejlesztői környezet hatékony hibajelzés 

nélkül, ezért rögtön vétsünk is egy hibát az előbbi bejegyzésekben, és higgyük azt, hogy a <body></body> 

címkék között is elhelyezhetünk egy tetszőleges szöveget. 
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A VS azonnal értesít minket arról, hogy a szabvány szerint ez súlyos fegyelmezetlenség, és ezt a következő 

ábrán mutatott módon jelzi. 

2-9. ábra - 

 

Vagyis a VS arról értesít minket, hogy a HTML5 validáció (érvényesség vizsgálat) szerint a <body></body> 

tag-ek között nem lehet egyéb nyitó és záró címke nélkül tartalmat elhelyezni. A hiba konkrét helyére a 

diszkréten zölddel aláhúzott <body> bejegyzés utal. Egy kicsit maradjuk még a hibakezelésnél, mert szükséges 

tudnunk, még mielőtt mélyebben belemennénk a részletekbe, hogy mi is a szabványkövetés követelménye. Bár 

megfogadtuk, hogy lévén rengeteg leírás létezik a HTML, XHTML, DHTML történetéről, igyekszünk ezt 

mellőzni, de azt mindenképpen meg kell említeni, hogy a folyamatos, de egyáltalán nem egyenes ívű html 

evolúció miatt maga az eredeti HTML szabvány igen megengedő volt a hibákkal szemben, és ennek 

eredményeképpen a ma működő weblapok 99%-a állítólag biztosan tartalmaz valami hibát, amit a böngészők 

elegánsan „figyelmen kívül hagynak”. Ennek viszont az a következménye, hogy a hibák kezelése és nem 

kezelése a böngészők esetében eltérő technikákat eredményezett. Az, hogy milyen szigorú a tartalom 

hibakezelése, (mint szinten minden) a tartalom MIME típus meghatározásától függ. Ha a típus minősítését 

például content=„application/xhtml+xml”-nek adjuk meg, akkor már az első hiba is végzetes leállítást 

eredményez. 

Ha azonban a content=”text/html”–t definiálunk, akkor a korábbi HTML szabvány szerinti „megengedő” 

elbánásban részesíti weboldalunkat a böngésző. Erre a jelenségre az első weblapunk publikálása után még 

visszatérünk. A lényeg az, hogy ha új weblapot készítünk, akkor törekedjük arra, hogy szigorúan kövessük a 

szabványokat. Cserébe platform-független és szinte minden „okos” eszközön futtatható, könnyen karbantartható 

kódot írunk. Visszatérve a korábban a fejlesztői rendszerben hibára futott kódunkra, helyezzünk el egy a 

<body></body> címkepárok között egy olyan elem megjelenítését, mely megfelel a korábban kapott hiba 

üzenetben kifogásolt hiányosságoknak, vagyis páros tag–ek között szerepel. Legyen ez egy nyomógomb, mely 

beillesztésének módja az alábbi: 
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4.2. Az első publikálások 

Mivel a fenti lap már megfelel a VS szerint, ezért a szerkesztőből publikálnunk kellene egy kiszolgálóhoz. Erre 

a célra kezdetben a legmegfelelőbb a lokális gépünkön lévő IIS, aminek a c:\Inetpub\wwwroot alkönyvtár a 

legfelső szintje. Most utoljára másolunk ide, mert ennek a fejezetnek a végén megtanuljuk, hogy egy ún. 

virtuális alkönyvtárban férjünk hozzá a weboldalhoz, vagyis elmarad a kötelező htm fájl-másolás. 

2-10. ábra - 

 

A kiszolgálóra történő másolás után kedvenc böngészőnk címsorába írjuk be a következő címet: 

http://localhost/TemplateDemo.htm 

2-11. ábra - 

 

Mint az látható, a weblap minden általunk szükségesnek tartott eleme megjelent, vagyis látszik a címsorban a 

<title></title> közé zárt tartalom, és megjelent a nyomógomb is, az annak tartalmaként jelzett felirattal. Csak 

érdekességként mutatjuk meg, hogy a gyorsnézet bekapcsolásával a fájl rendszerben az Windows Intéző is 

képes megjeleníteni a lapot. 

2-12. ábra - 

http://localhost/TemplateDemo.htm
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Most, hogy létrehoztuk első weblapunkat, sőt publikáltuk is azt lokális kiszolgálónkon, nézzük meg, mit kell 

csinálnunk ahhoz, hogy mostantól a projektünk alkönyvtárát közvetlenül „lássa” a kiszolgáló, mintha az 

előbbiekhez hasonlóan a wwwroot alkönyvtárban lenne. 

4.3. Publikálás virtuális alkönyvtárba 

Ehhez a vezérlőpultból (melyet a kategória nézetből a kis ikonok nézetre váltottunk) az Internet Information 

Services kezelőjét indítjuk el. 

2-13. ábra - 

 

Ebben van lehetőségünk arra, hogy egy, a fájlrendszerben létező alkönyvtárat az IIS „hatóköre alá” vonjunk és a 

továbbiakban egy virtuális névvel hivatkozzunk rá. Itt a „Virtuális könyvtár hozzáadása” menüpontban adhatunk 

meg ún. virtuális alkönyvtár nevet, melyet mi most ITM_HTMWEB-nek választottunk. 

2-14. ábra - 
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Ha létrehoztuk a virtuális alkönyvtárunkat, akkor be kell állítanunk a hozzáférés felhasználói jogosultságát, amit 

szintén az IIS kezelőjében tehetünk meg. 

2-15. ábra - 

 

A fenti operációk jóváhagyása után a böngészőbe írt 

http://localhost//ITM_HTMLWEB/Html_001_TempateDemo/Html_001_TemplateDemo/TemplateDemo.htm 

cím ugyanazt az eredményt hozza, mintha odamásoltuk volna az eredményül kapott htm fájlunkat. 

2-16. ábra - 

 

4.4. Megjelenítés publikáció nélkül 

http://localhost/ITM_HTMLWEB/Html_001_TempateDemo/Html_001_TemplateDemo/TemplateDemo.htm
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Ha nem szeretnénk a fenti virtuális könyvtár szerinti eléréssel tetszőleges böngészővel tesztelni az alkalmazást, 

akkor lehetőségünk van a projektben kijelölve az adott htm lapunkat, mint „Start Page”-t és az F5 billenytűvel 

a VS-en belül is tesztelhetjük a weblapot. 

2-17. ábra - 

 

Ilyenkor amig a default böngészőben a tesztelési cím él, azt egy másik böngészőbe másolva elindíthatjuk ott is a 

weblapunkat. 

2-18. ábra - 
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A fenti ábrán az IE-ben futó VS hostolt weblap, alább ugyanez a cím a Chrome-ban is megjeleníthető. 

2-19. ábra - 

 

4.5. Fejlesztés WebMatrix környezetben 

Tekintsünk meg még egy fejlesztési környezet is, melynek használata szintén sok előnyt kínál. Ez a felhő alapú 

WebMatrix, melynek letöltése az alábbi címről lehetséges. http://www.microsoft.com/web/webmatrix/next/ 

A letöltés után az alábbi képernyővel kezdődik az installálás 

2-20. ábra - 

 

A függőségek felsorolása és a licenc jóváhagyó-nyilatkozat „elfogadása” látható a következő képernyőn: 

2-21. ábra - 

http://www.microsoft.com/web/webmatrix/next/
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Ezután az installálás menete az alábbi képernyőkön követhető: 

2-22. ábra - 

 

2-23. ábra - 
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Végül a jelentés a sikeres telepítésről: 

2-24. ábra - 

 

Indítsuk el a WebMatrix3 alkalmazást: 

2-25. ábra - 
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Ezt követően a New menüvel egy BilerPlate nevű template-et megnyitva az alábbi fejlesztői rendszert kapjuk: 

2-26. ábra - 

 

Ebben az eredetileg további fejlesztésre alkalmas template-ban egy <header></header> tag-ak közé illesszünk 

be egy <button> Hello </button> tag-et, hogy lássuk milyen egy fejlesztési és futtatási folyamat ebben a 

környezetben. Láthatjuk, hogy a higlighter funkció színezi a tartalmat és nagyon kényelmes fejlesztési 

környezetet biztosít nem csak html5, hanem más webfejlesztési nyelvek számára is. Ha a bal felső sarokban 
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lévő Run paranccsal a kiválasztott böngészőben elindítjuk az alkalmazásunkat, akkor, mint korábban a VS-el 

hosztolt fejlesztés esetén is, megjelenik az eredmény. 

2-27. ábra - 

 

Külön előnye ennek a fejlesztési környezetnek, hogy közvetlen indítási lehetőség van a VS-számára, akárcsak a 

(talán van, akinek ismerős lesz az Orcard cms fejlesztések környezete) az Orcard cms-ben (Content 

Management System) http://www.orchardproject.net/ 

Az előzőekben megtanultuk tehát, hogyan kommunikálhat egymással a kliens és a kiszolgáló és egy weblap, 

hogyan néz ki a lehető legegyszerűbben, valamint azt, hogy milyen „praktikákkal” lehet megjeleníteni, úgyhogy 

eljött az idő, hogy most sorra vegyük a html nyelv alkalmazásának nyelvi elemeit, és azok használatának 

körülményeit. 

5. A Html_002_GeneralAttributumokDemo project 

Hozzunk létre tehát egy új Empty projektet a korábbi mintájára, és adjuk hozzá egy html lapot, melyet 

Html_002_ GeneralAttributumokDemo néven nevezzünk el. Korábban már az xml és az első html 

projektünkben is alkalmaztunk olyan bejegyzéseket, melyeket nem részleteztünk eléggé. Az első ilyen a 

<html></html> tag-párok nyitó címkéjében lévő ún. jellemzők elhelyezése. Az első ilyen a lap nyelvének 

közzététele a böngésző számára, mely sok előnnyel jár. Ha VS-ban dolgozunk, akkor az intellisense 

előzékenyen felkínálja a lehetőségeket, mint az alábbi ábrán látszik is. 

 

2-28. ábra - 

http://www.orchardproject.net/
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Mielőtt továbbmennénk, részletezzük, mit is csináltunk. A korábban csak címkeként használt <html></html> 

pár nyitó tagjának záró „>”-je elé egy speciális karakter soroztatot szúrtunk be („lang”),majd ezt egy 

egyenlőségjel követte, és végül idézőjelek között egy sztring, ami most „hu” lett. Már az xml bevezetésénél 

utaltunk rá, hogy ezek a látszólag egyszerű címkék valójában egy-egy objektumot reprezentálnak, melyek 

egymáshoz viszonyított szerkezete (egymásba ágyazásuk) követi a szövegállományét. Ilyen értelemben nem 

meglepő, hogy a <html></html> pár, mint objektum tartalmazhat olyan tulajdonságokat, melyek alapvető 

működését, vagy más objektumok által lekérdezve azok viselkedését módosítják. Ezeket a 

„pontosító”/„specializáló” jellemzőket általában a fenti formában adjuk meg, vagyis egyfajta „kulcs = érték” 

párban, ahol az érték mindig egy idézőjelek közé zárt literál. Látni fogjuk, hogy előfordulnak olyan jellemző 

megadások is, melyekben nincs értékpár, csak kulcs. Erre ott majd külön felhívjuk a figyelmet (ezek az ún. üres 

jellemzők). Mielőtt az egyes head szekcióban lévő tag-ek jelentésének értelmezését megadnánk, vegyük sorra 

azokat az általános attributumokat, melyek minden tag hangolására használhatók. Amikor a későbbiekben az 

egyes tag-ek kifejtésénél az általános attributumok megengedését jellezzük, a következőkre gondolunk. 

5.1. Általános attributumok 
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6. A Html_003_HeadDemo projekt 

A kötelező elemeket, melyek egy html fájlban feltétlenül szerepelnek, már megadtuk a 

Html_000_TemplateDemo fájlban, és felmerülhet kérdés, hogy az ott lévő nagy szerkezeti tagolásokban 

milyen címkék adhatók meg. A válasz a <head></head> és a <body></body> tag-ek ben felhasználható 

szabványos html elemekre tulajdonképpen egy felsorolás lehetne, mely már igen nagy számban található az 

interneten, ezért a tételes megadás mellett inkább az alkalmazási példákra és gyakorlati hasznosításra helyezzük 

a hangsúlyt. Ebben a projektben a head szekcióban gyakori html elemeket vesszük sorba, melyeknek célja az ún. 

metaadatok elhelyezése és alkalmazása. 

2-29. ábra - 

 

A Head szekcióban felvehető metaadatok és a többi itt felsorolható címke a VS intellisense-ben magától 

feltűnik, ami elsőre nagy segítségnek tűnik, de jobb ezeket „fejből” tudni, és főként azt, hogy milyen sorrendben 

érdemes felvenni, mert bizony az sem mindegy. Vegyük hát sorra a Head szekcióban lévő lehetőségeket. 

6.1. <base> 

6.2. <meta> 
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6.3. <script> 

 

 

 

6.4. <style> 
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6.5. <title> 
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6.6. <link> 
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36. fejezet - Stíluslapok használata 

1. A stílusok bevezetése 

Az általános attributumok és a <head></head> elemeinek tárgyalásánál már érintettük az elemek lokális 

formázásának, vagyis azok megjelenítésének szabályozását, mint lehetőséget. Azonban már csak egy kicsit is 

összetett html oldal esetében is komoly többletmunkát jelent az egyes elemeknek a címkékben, vagy a 

<head></head> elempárok közötti esetleges többszöri módosítása. Annak a törekvésnek, hogy a stílusok 

legyenek minél könnyebben kezelhetők, és a változásokat minél „kényelmesebben” lehessen átvezetni, a stílus-

információknak egy külső fájlban történő szerkesztése látszott a leghatékonyabnak. Ekkor ugyanis itt csak a 

stílus elemek leírásával kell foglalkozni, és a html elemekkel való kapcsolatot a html fájlban kódoljuk, melynek 

eredményeképpen a böngésző „gépi” úton rendeli össze a tartalom megjelenítését a stíluslapon megadottakkal. 

Azoknak a fájloknak, melyek a stílus-információkat/előírásokat tartalmazzák, formailag egy másik 

„szabványnak”, a CSS3-nak kell megfelelni. Ennek a szerkezete nem is hasonlít a html szintakszisához, de 

alkalmazása ma már nélkülözhetetlen, ezért már most, amikor még csak a html elemek kezdeti ismeretének 

birtokában vagyunk, bevezetjük ezek használatát. A CSS „nyelvtana”, mint korábban említettük, semmiben sem 

hasonlít a html xml gyökerű szintakszisára, mely a szokásos <> jelek közé zárt tag-ekből áll, hanem sokkal 

inkább egy nyelv összetett adattípusainak leírását formázza, melyben kódblokkszerű tagolásban egy-egy 

jellemző csoport megadása szerepel. Alapvetően két egymásba ágyazott meghatározási formát alkalmaz, melyet 

felfoghatunk úgy is, mint egy (persze csak nagyon felszínesen) összetett adattípust, és annak elemeit. A külső 

meghatározás a selector, mely tulajdonképpen az elemi deklarációk burkolója, és értelmezésével válik lehetővé 

a html tag-ek egységes stílus kezelése. Vegyünk egy példát: a paragrafus html tag, melynek általános jele a p, 

mint tudjuk a megjelenítendő tartalom egy különálló egységét jelenti, melyben egyéb html elemek lehetnek. Ha 

erre a selectorra egységes, a html oldalon mindenhol érvényes előírást szeretnénk adni azokra a stílus elemekre, 

melyekre befolyásunk lehet, akkor a betűkészletre, annak színére, méretére ezen az egy helyen adhatunk előírást 

az alábbiak szerint: 

 

Adott tehát egy selector meghatározás, mely az őt jelző {} jelek között deklaratív elem-jellemzőket tartalmaz. 

Így is hívják: declaration. Egy-egy ilyen deklaráció a 

 

ahol a kettőspont előtti (pirossal szedett) stílus tulajdonság, mint egy név-érték pár név tagja, az 

 

felsorolás pedig az érték lista, vagy érték tag szerepében értelmezhető. E fenti selector-ba ágyazott declaration 

elemek tehát megadják egy selector érvényes megjelenítési tulajdonságait, és mindenütt, ahol ez a html tag 

szerepel, a böngésző ezt a stílust fogja alkalmazni. De vajon honnan tudja meg a böngésző, hogy milyen külső 

(csatolt) állományban vannak az alkalmazandó stílus-leírások. 

Talán még emlékszünk rá, hogy a <head></head> szekcióban van mód arra, hogy külső erőforrásokra 

hivatkozzunk, például a következő sorral: 

 

Ebben a tag-ben meghatározzuk a css fájl helyét, a típusát és feldolgozási módját. 

Külön szót érdemel a stílus információk szabványa, elnevezésének és elhelyezésének összefüggése, mely 

tulajdonképpen azt a rétegzett hatókört jelenti, mely alapján az éppen alkalmazott stílus a megjelenítésben 

kiválasztásra kerül. A Cascading Style Sheets elnevezés egymásba ágyazott hierarchikus rétegeket jelent, 
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melyekre az az általános szabály, hogy mindig az a stílus érvényesül, mely az adott html elemhez a 

„legközelebb” van. 

Nézzük ezeket a stílus elhelyezési rétegeket! Korábban már utaltunk rá, hogy maga a böngésző is tartalmaz, 

illetve alkalmaz stílusokat a megjelenítéshez, de azt még nem mondtuk, hogy ez a stílus beállítás magában a 

böngészőben módosítható, és ez az első réteg, vagyis ez lesz a legmesszebb a html dokumentum elemeitől. Az 

alábbiakban megmutatjuk a legnépszerűbb böngészőkben a beépített stílus kezelésének módjait, mondjuk a 

betűkészlet vonatkozásában. 

1.1. IE9 beépített stílusok 

3-1. ábra - 

 

A weblap betűtípusa (hacsak maga a lap nem ír elő másikat) akkor a Times New Roman betűkészlet az ie9-ben. 

3-2. ábra - 
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Mint látható, mód van a kisegítő lehetőségek körében felülbírálni a böngészőben a weblap tervezője által 

beállított stílusokat annak érdekében, hogy például erős kontrasztos színekkel és nagyobb betűkkel jelenjen meg 

a tartalom. Ugyanígy a színek is átállíthatók ebben a böngészőre érvényes rétegben. 

1.2. Chrome beépített stílusok 

33. ábra - 
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1.3. Opera beépített stílusok 

3-4. ábra - 

 



 Stíluslapok használata  

 1077  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1.4. Firefox beépített stílusok 

3-5. ábra - 

 

1.5. Safari beépített stílusok 

3-6. ábra - 
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A böngészőkbe beépített stílusok akkor jutnak érvényre, ha a html dokumentumhoz „közelebbi” elhelyezési 

helyen nincs érvényes stílus definíció. A rétegződés a böngészőtől egyre közelebb a dokumentumhoz az alábbi 

sorozatot követi: 

• Böngésző 

• Felhasználói stílus 

• Külső fájlból származó stílus 

• Beágyazott stílus 

• Elemközi stílus 

Ennek a rétegződésnek a szemléltetésére készítsük el a Html_004_CSS3AlapokDemo projektet. 

2. A Html_004_CSS3AlapokDemo projekt 

 

2.1. A böngésző stílus 

Ha egy böngészőben tekintjük meg a tartalmat, akkor azt látjuk, hogy az átméretezéstől függően tördeli a 

szöveget, vagyis látszólag nincs rá érvényes szabályozás. 

3-7. ábra - 

 

3-8. ábra - 



 Stíluslapok használata  

 1079  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A kijelzésben ennek ellenére már érvényre jutott egy stílus, melyet a böngésző beállításai tartalmaznak, és a 

látott tartalom eszerint való. Vagyis figyelembe véve a Safari alapbeállításait, látjuk, hogy a megjelenítés 

valóban Times New Roman 16–al történt, mivel semmilyen további stílus réteg nem módosította a böngésző 

beállításait. 

2.2. A felhasználói stílus 

A felhasználó stílus, melyet a böngészőben nevének megfelelően a felhasználó állíthat be, lehetővé teszi, hogy 

egy külső fájlban tárolt stílus beállítást érvényesítsünk, minden, a böngészőben megjelenő weblap esetében. 

Ehhez persze engedélyezni kell a böngésző beállításaiban ezt az opciót. 

3-9. ábra - 

 

Minden böngészőben van arra mód, hogy egy külső css kiterjesztésű fájlban leírt stíluskészlettel jelenítsük meg 

a tartalmat, attól függetlenül, hogy web tervezőnek mi volt a szándéka. Ez egy kivétel tehát az egymásba 

ágyazott rétegek hierarchiájában, melyre a kisegítő lehetőségek fenntartása miatt volt szükség. 

2.3. Külső stílus 

Ugyanakkor az esetek többségében nem elégszünk meg a böngésző beépített stílusával, illetve a felhasználói 

stílussal, hanem, mint web tervezők, szeretnénk saját megjelenítési tulajdonságokat kölcsönözni a html 

oldalnak, sőt ezekre esetleg több helyen hivatkozni. Ilyenkor használhatjuk a css lapokat. Ehhez hozzunk létre a 

VS-ban lévő Html_004_CSS3AlapokDemo projektünkben egy új alkönyvtárat, melynek neve legyen css. Ebbe 

az alkönyvtárba hozzunk létre egy új Alap.css stílus fájlt. 

3-10. ábra - 
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Ebben a fájlban a VS előzékenyen már meg is ágyazott egy bejegyzésnek az alábbiak szerint. 

 

Egészítsük ki a kapott css fájlt a bevezetőben megtervezett paragrafus stílussal, és a html fájlban az elérési 

hivatkozással az alábbiak szerint. 

 

 

Mindezekkel a korábbi lapunk, melynek tartalmához nem nyúltunk, az alábbi megjelenítéssel tűnik fel: 

3-11. ábra - 
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Utalva a stíluslapok bevezetőjében említettekre, a paragrafusba emelt tartalom most már nem a böngészői, és 

mivel végül nem engedélyeztük, nem is a felhasználói stílusban, hanem a külső fájlban leírt megjelenítési 

készlet alapján formázott. Ez tehát a következő réteg, mely érvényre juthat egy tartalom megjelenítésénél. 

2.4. Beágyazott stílus 

Még mindig nem vagyunk a legmélyebb szabályozó rétegnél, mert lehetőségünk van arra is, hogy stíluskészletet 

határozzunk meg közvetlenül a html fájl fejlécében a <head></head> szekción belül, és ez a meghatározás az 

egész html lapra érvényes hatókörű, valamint magasabb rendű, mint a külső stíluslapok előírásai. Hogy 

szemléltethessük, hogyan is fejti ki hatását, módosítsuk az eredeti html fájl tartalmát az alábbiakkal: 

 

Mint látjuk, érvényben hagytuk a külső stíluslap befolyását, de az abban szereplő p (paragrafus) html elem 

egyik (csak egyik) megjelenítési előírását megváltoztattuk, és érdeklődve várjuk, vajon mi lesz az „eredő” 

megjelenítés. 

3-12. ábra - 
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Ha logikusan végig gondoljuk, talán nem is meglepő az eredmény. Fogjuk fel úgy, mint egy-egy programozott 

objektum állapotváltozásainak sorozatát. Nem is járunk messze az igazságtól, ha azt képzeljük, hogy a böngésző 

a html lap feldolgozásakor először egy a saját hatáskörében évényes készlet jellemzőkkel tölti fel a <p></p> 

objektumot, majd megvizsgálja, hogy érvényes-e a felhasználó stílus-engedélyezés, és mivel nem, ezért azt 

figyelmen kívül hagyja. Ezt követően feldolgozza a külső stíluslapot, és azokon (és csak azokon) a 

jellemzőkön, melyekre tartalmaz előírást a külső stíluslap, végrehajtja a módosítást. A következő „rétegben” a 

html beágyazott stílus feldolgozása következik, ahol megint módosítani kényszerül a p objektum állapotát, a 

megjelenítés előtér színére vonatkozóan. Az eredmény pedig a külső stíluslap megjelenítési készletének 

használata, a beágyazott stílus módosításaival. 

2.5. Elemközi stílus 

És még mindig nincs vége, hiszen miért ne lehetne magában a html elemben is közvetlenül megjelenítési 

készletet előírni? Lehet is, és ezek az ún. elemközi stílusok. Persze, míg ez eddigiek minden selectorra 

vonatkoztak, addig az elemközi stílusok, mint azt a név is mutatja, csak az aktuális elemre fejtik ki a hatásukat. 

Ha példáulcsak azért is kék színnel szeretnénk kiírni a tartalmat, akkor módosíthatjuk a forrást az alábbiak 

szerint: 

 

Vagyis mindaz igaz, amit a beágyazott stílusnál a p objektum állapotváltozásainál mondtunk, csak még a 

közvetlen elemkozi_stílusu azonosítójú <p></p> feldolgozásánál módosul az adott (és csak az adott) 

paragrafus (objektum) megjelenítési elemkészlete kékre. 

3-13. ábra - 

 

A szemléltetés kedvéért egy másik, elemközi stílust nem tartalmazó paragrafust is elhelyeztünk, hogy lássuk a 

különbséget. Amit az objektumok állapot-változásairól mondtunk, azt egészítsük ki azzal, hogy minden, a html 

fájlban lévő elem egy-egy objektumot reprezentál, melynek saját, vagy később tisztázandó módon örökölt, vagy 
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szűkített megjelenítési készlete van. Azt a fa szerkezetű objektum gyűjteményt, mely minden weblapot jellemez, 

objektum fának/dokumentum fának nevezzük, és tulajdonságaikat mi magunk is módosíthatjuk a weblap 

feldolgozása során. 

2.6. Stílusok öröklése 

A fentiek kiegészítéseképpen a dokumentumfa egymásba ágyazott elemei között szülő-gyerek kapcsolat áll 

fenn, mely remekül alkalmas arra, hogy megjelenítési készlet direkt leszármaztatásait közvetítse. Vagyis egy 

gyerek objektum, vagy dokumentum elem örökölheti a fölötte álló készletét, és örökbe hagyhatja a tőle 

leszármaztatott elemekre azokat. 

Módosítsuk ismét az előbbi a forrásunkat a következőképpen. 

 

3-14. ábra - 

 

Mint látható, a <div></div> elempárba gyerekként beépülő <span></span> elem örökölte a megjelenítés előtér 

színét a fában fölötte lévő tag-től. 

2.7. A selectorok rangsora 

Most, hogy már ismerjük a stílusok elhelyezésének lehetőségeit, még egy fontos szemponttal vagyunk adósak, 

ti. azzal, hogy mi a helyzet az azonos selectorok ütközésénél, illetve, hogy mi rangsora az ilyen esetek 

feldolgozásának. Vegyük azt a példát, amikor van egy általános paragrafus megjelenítési készletünk, és 
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alkalmazunk egy olyan készletet is, amelyik csak egy bizonyos azonosítójú paragrafusra vonatkozik, vagyis 

kijelölése (selectora) szűkebb hatókörű. 

Ilyenkor az adott paragrafust melyik készlet szerint jeleníti meg a böngésző? 

 

 

A két szűkítési lehetőség az id és a class attributum (lásd korábban), melyre való hivatkozás a # jellel és a . jellel 

történik. Amikor több paragrafus-megjelenítési készlet valamelyik elemében ütközik, mindig a nagyobb súlyú, 

illetve pontosabb meghatározású készlet lesz érvényes. 

3-15. ábra - 
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A példákban alkalmazott <div></div> és a <span></span> elemekre még részletesen visszatérünk, 

alkalmazásukkal a tartalom valamilyen szempont szerinti elkülönítését és egységes kezelését valósíthatjuk meg. 

2.8. Csoportos selectorok 

Már az önmagában is jelentős előny, hogy a stíluskészletek „újrafelhasználhatóak”, és egészen pontos hatókörre 

érvényesíthetők, de további jelentős szervezési hatékonyságot jelent, hogy csoportba szervezhetőek. Ezekre, 

mint a szűkítési lehetőségek egy elfajult esetére is gondolhatunk, amikor egy listaszerű felsorolással adjuk meg 

a selectorokat, és a megjelenítés számára így, mintegy csoportra írjuk elő a készletet. 



 Stíluslapok használata  

 1086  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

A mellékelt példán egy felsorolásban megadott selector gyűjteményre adtuk meg az előtér szín beállítását (és 

ezzel a szűkítését is), melynek hatóköre csak a csoport tagjaira terjed ki. 

3-16. ábra - 
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A futási képen jól látszik, hogy csak a csoportlista tagjaira lett érvényes a színezési előírás. Megjegyezzük, hogy 

csoportba szervezhető (vagyis csoport listában vesszővel elválasztva felsorolható) egyszerre több típusú 

selector, például: p,#fejlec,.lablec,h1 

Érdekes megfigyelni, hogy a <h3> Nem csoport tag, melynek színe: fekete</h3> elempár, mivel kimaradt a 

csoportból, a legelső megjelenítési készlet alapján (böngésző) jelenítette meg a tartalmat. 

2.9. A <link/> tag még egyszer 

Korábban a <link /> tag tárgyalásánál már hivatkoztunk a (html5) új attributumára, mellyel a kimeneti 

eszközhöz optimalizált megjelenítés írható elő. Mivel a <link /> tag tetszőleges számban szerepelhet, ezért 

megengedett (és javasolt), hogy több stíluskészletet „alkossunk” az egyes kiviteli eszközök számára. 

 

2.10. A külső beágyazás más módon (reset5) 

Azt gondolnánk, hogy akinek a <link /> erőforrás beágyazás nem elég, az gondolja újra az addigi munkát, és 

szervezze át (de nagyon hirtelen), mert valamit alapvetően elrontott. Létezik azonban egy másik módszer és 
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logikus ok is külső stíluslapok „beemelésére”, amit @import–nak nevezünk. Ennek egyik alkalmazási 

lehetősége olyan, mintha egy url-ről csak betöltenénk egy stíluslapot. Ugyanakkor úgy is használható, hogy a 

meglévő stíluslapunk tartalmába másolja a forrás stíluskészletet. Az egyik ilyen jogos igény lehet például, hogy 

a különböző böngészők inkonzisztenciáját egy reset beállítással egységesítsük. Erre szolgál a 

http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/ címen lévő open source stíluslap, aminek alapján a 

http://code.google.com/p/reset5/ lapon közreadtak egy „reset”-áló stíluslapot, melynek beolvasása egységesíti a 

kiinduló állapotokat. Ennek tartalma az alábbi: 

 

http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/
http://code.google.com/p/reset5/
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Ha ezt a stíluslapot az import utasítással beolvastatjuk saját weblapunk stíluskészletébe, akkor a korábban az 

Alap.css stíluskészletben a <p></p>-re előírt small betűmagasság például 100%-osra változik, vagyis a két 

megjelenítés többek között az alábbi különbséget mutatja majd: 

 

3-17. ábra - 
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3-18. ábra - 

 

A fenti stíluslap szabadon használható, nyílt forráskódú linszenszének lapja a következő címen érhető el: 

http://opensource.736cs.com/licenses/mit 

Amikor egy weblapot szabványkövető módon tervezünk elkészíteni, akkor nagy segítséget jelenthet a html és a 

css szabvány megfelelésének vizsgálata. A html szabványnak való megfelelés ellenőrzése a következő linken 

érhető el: http://www.validator.w3.org. 

3-19. ábra - 

http://opensource.736cs.com/licenses/mit
http://www.validator.w3.org./
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A css vizsgálata a http://jigsaw.w3.org/css-validator/ címen lehetséges. 

3-20. ábra - 

http://jigsaw.w3.org/css-validator/
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Amennyiben a validátor nem jelez hibát, a html oldalra felkerülhet az alábbi paragrafus: 
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3-21. ábra - 
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37. fejezet - A Body és a Form elemek 

1. A Html_004_BodyDemo projekt 

A <head></head> szekcióhoz hasonlóan szenteljünk komoly figyelmet a <body></body> tag-ek közötti 

résznek is, már csak azért is, mert a weblapunk tartalma valójában ebben a szakaszban található. Mivel már 

korábban gyakoroltuk a css szabványnak a megjelenítési készletek hatókörére vonatkozó alapszabályát, ezért 

nem meglepő, hogy az itt rögzített stílus készlet a <body></body> tag-ek gyerek-objektumaira is öröklődik, sőt 

általában ebben a címkepárban helyezzük el a hátteret is. 

Nézzünk rögtön gyakorlai példát! Készítsünk egy új projektet, amelynek neve Html_004_BodyDemo legyen. A 

projekt indulásakor csak azokból az elemekből indulunk ki, melyek használata nem ismeretlen a számunkra. 

Mivel nincs általános szabály, mely előírná egy weblap szerkezetét (még csak az hiányozna), a kötelező 

szerkezeti elemeken kívül nagyon nehéz megadni egy olyan „template” szerkezetét, mely alkalmazásával a 

dokumentum világos és könnyen áttekinthető, ugyanakkor elegendően esztétikus is. A weben nagyon sok olyan 

lap található, mely vagy a látvány, vagy a tartalom vonatkozásában eltúlzott. Nagy „művészet” a két tervezői 

igény harmóniájának megteremtése. Induljunk ki az alábbi „klasszikus” body vázból és nézzük, milyen 

elemekből áll: 

 

Ha figyelmesen megnézzük az egyes tagolt egységeket (más-más színnel jelezve), akkor láthatjuk, hogy az 

alapvető tagolás egy dokumentum esetében a <body></body> tartalmára az, hogy az egész tartalom először egy 

wrapper div-ben van, majd azon belül egy header, illetve egy main részre tagolódik. Ezen belül a main div is 

tagolt a nav, a content, és a footer div-ekre. 
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4-1. ábra - 

 

Mivel most elsősorban a <body></body> tagolásban használatos lehetőségeket vizsgáljuk, tekintsük át először 

a hátterek alkalmazásának lehetőségeit. Nézzünk egy egyszerű hátteret, mely csak egy színből áll. Ehhez a 

<body></body> tag-ban használható stílus-megadást alkalmazzuk. A színt a három összetevő „alapszín”, a red, 

green, blue/vörös, zöld, kék (assemblyben találkoztunk ezzel a fogalommal) pakolt formátumában kell 

megadni, úgy, ahogy például a Photoshop-ban a pipetta eszköz használatánál látjuk: 
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4-2. ábra - 

 

Vagyis a legmagasabb helyiértékű két tetrád a vörös, a következő a zöld, az utolsó a kék. A képen lévő beállítás 

hexadecimális formában a 0x00ff80 mintát adja, amit a <body></body> tag style attributumában a háttér 

színének beállításánal alkalmazunk (background-color:#00ff80). 

 

A két háttérszín megadás azonos hatású, a weblap az ábrán látható háttér színnel jelenik meg: 

4-3. ábra - 
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Szokásos megadás még a közvetlen szín névvel történő hivatkozása az alábbi példa szerint: 

 

A weblap címét követő navigációs lista arra ad lehetőséget, hogy erről az oldalról egyéb, a dokumentummal 

szorosan, vagy lazán összefüggő tárgyú egyéb lapokra jussunk. Mint látszik, az elemek balra rendezettek, ami 

azt eredeményezi, hogy megjelenítés felbontásától függően lesz egy minimális oldalszélesség, amin rendezett 

képet mutat a lap, de egy jóval nagyobb szélességű esetben is „csak” a Html5 logó jelenik meg kissé szokatlan 

helyen. 

4-4. ábra - 
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Az elhelyezések esztétikai stratégiájáról még lesz szó, most azonban jelezzük inkább, hogy a <body></body> 

tag korábban oly gyakori jellemzőit a html5 már nem javasolja, és a túlnyomóan színezésre használatos 

attributumok hatásainak megvalósítását css eszközökkel támogatja. 

1.1. Bekezdések tagolása 

A tartalom könnyen áttekinthető és olvasható tagolását néhány kifejezetten erre a célra tervezett html elem 

biztosítja. Használatuk rendkívül elterjedt, és nélkülözhetetlen, ezért már az elején ebben a fejezetben tekintjük 

át őket. 

1.2. Címsor tag-ek: <h1></h1>, …, <h6></h6> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A címsorok olyan „előregyártott” formázási opciók, melyekkel az egyes szövegtörzs- elemek látványosan 

elkülöníthetőek. A címsor html elemek számozása a megjelenítés méretével fordítottan arányos, vagyis a 

<h1></h1> a legnagyobb a <h6></h6> a legkisebb. Tekintsük például a következő kódrészletet: 

 

Megjelenítési képe az alábbi lesz: 

4-5. ábra - 

 

A címsorok elhelyezhetők minden konténer, vagyis szövegtárolásra alkalmas címkében, mint azt később látni 

fogjuk. 

1.3. Paragrafus tag: <p></p> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Tipikus szövegtároló, melyben a szövegtörzs egy logikailag összetartozó szakaszát van mód elhelyezni. Ez azzal 

az előnnyel is jár, hogy a paragrafus attributumainak beállításával a szövegtörzs adott része egységessé tehető. 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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Ha a fenti példában mondjuk a bevezetés paragrafus-határolt részébe egy összefüggő szövegrészletet emelünk, 

és azt szeretnénk, hogy ez egyes sorok között meghatározott helyen soremelések legyen, akkor használhatjuk a 

soremelés tag-et. 

1.4. Soremelés tag: <br /> 

Amikor különösen fontos, hogy a megjelenítendő szöveg bizonyos sorai új sorban kezdődjenek, akkor 

alkalmazhatjuk a soremelés tag-et. Az előbbi példát folytatva, mondjuk József Attilla: „Születésnapomra” című 

versének megjelenítése a versek esetében oly kötött sorszerkezettel, csak a soremelés alkalmazásával mutatható 

helyesen. 
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Mivel minden versszak négysoros szerkezetének azonos a formázása, nézzük az első versszakot részletesen. 

 

A versszakok elkülönült megjelenítését a paragrafus biztosítja, a soroknak a költemény szerinti tagolását pedig 

egy-egy soremelés tag. Az idéző jeleket például az „Ön, amíg szóból értek én..” esetében direkt 

karakterkódolással helyezzük el, melynek bevezető jele a &# karakterpáros. Itt jegyezzük meg, hogy van arra is 

mód, hogy egy, a forrásban már tagolt, vagy szerkesztett tartalmat az ott megadottak szerint jelezzünk ki. Erre 

szolgál a <pre></pre) html címke. 

4-6. ábra - 
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1.5. Előformázás tag: <pre></pre> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

 

ogy az előformázás tag alkalmazásával a forráslista minden space és enter előfordulása megjelenik a kimeneten, 

sőt még az idézőjelek is. 

4-7. ábra - 

 

1.6. Quotations tag: <q></q> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Gyakran szükséges, hogy az adott szöveget, mint idézetet jelenítsük meg. Ha például egy szövegkörnyezetben 

egy József Attilától származó idézetre hivatkozunk, akkor a fenti példát alkalmazva az idézet szöveg így 

citálható: 

 

4-8. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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A <q></q> tag-ek között jelölt szöveg idézőjeleit a címkepár teszi ki, a tagolásra viszont nekünk kell továbbra is 

ügyelnünk. 

1.7. Blokkidézet tag: <blockquote></blockquote> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Ha hosszabb idézetet szeretnénk megjeleníteni, akkor a <blockquote></blockquote> tag használata célszerű, 

mert ez egy külön bekezdésbe szedi a tartalmat. Nem teszi ki viszont az idézőjeleket, ezért célszerű, ha 

kombináljuk a <q></q> tag-el. 

 

A cite attributum alkalmazásával az idézet webes elérése egy url-ben megadható. 

4-9. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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1.8. Rövidítés (abbrevation) tag: <abr></abr> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A szövegtörzsekben gyakran fodul elő mozakiszó és rövidítés. Ha az <abr></abr> tag-el formázzuk, akkor az 

egérkurzort a rövidítés fölé mozgatva megjelenik a hozzátartozó tooltip, amit szintén a html tartalomban 

helyeztünk el. 

 

4-10. ábra - 

 

1.9. Elérési adatok tag: <address></address> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Ha az <address></address> tag a <body></body> tag-ben helyezkedik el, akkor az egész lapra vonatkozó 

elérési adatokat, ha egy (később ismertetett) <article></article> tag-ben, akkor a cikk szerzőjének elérési 

adatait adja, általában dőlt (italic) betűtípussal szedve. 

 

4-11. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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1.10. Kiemelés (bold) tag: <b></b> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

 

4-12. ábra - 

 

1.11. Kétirányú megjelenítés: <bdi></bdi> (nem támogatott) 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Amikor egy egyébként mondjuk balról jobbra irányított megjelenítés olyan szöveget tartalmaz, melynek 

irányítottsága ellentés ezzel, akkor a <bdi></bdi> megfordítja az aktuális megjelenítési irányt. 

 

4-13. ábra - 

 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents


 A Body és a Form elemek  

 1107  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1.12. Szövegirány beállítás tag: <bdo></bdo> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Az alkalmazott irány szerinti szöveg-kijelzés beállítása: 

 

4-14. ábra - 

 

1.13. Betűméret-növelés tag: <big></big> (nem támogatott) 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Az egyes szövegrészek kiemelésének a betűméret növelésével megvalósítható módja. 

 

4-15. ábra - 

 

1.14. Hivatkozás tag: <cite></cite> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Egy konkrét hivatkozás és a hozzá tartozó literál összekapcsolására alkalmas tag. 

 

4-16. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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1.15. Számítógép-kód frázis tag: <code></code> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Általános programkódok elkülönítésének megjelenítésése alkalmas tag: 

 

4-17. ábra - 

 

Az eredeti tördelés megtartására a <pre></pre> előformázást figyelembe vevő tag-et használtuk. 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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1.16. Szövegelem törlése tag: <del></del> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A szövegtörzs egyes részeit töröltnek mutató tag. 

 

4-18. ábra - 

 

1.17. Definícó frázis tag: <dfn></dfn> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Az egzakt rendbe szedhető tárgyú szövegtípusok (mint amilyen a matematika, fizika, szoftvertechnológia) 

leírására ún. frázis tag-ek állnak rendelkezésre. Korábban a <code></code> is ilyen volt. Az ilyen típusú 

szövegtartalom általában definíció, tétel, bizonyítás, példa, részletezés, kód stb. elemekből állnak. A definíció 

megadására alkalmas a <dfn></dfn> tag. 

 

4-19. ábra - 

 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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1.18. Kiemelés/Hangsúlyozás tag: <em></em> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A fenti példán a „számtani sorozat” szövegrészt kiemelhetjük, megjelenítését hangsúlyozhatjuk az <em></em> 

tag-el. 

 

4-20. ábra - 

 

1.19. Dőltbetüs (italic) szedés tag: <i></i> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Dőltbetűvel való szedést állít be. 

 

4-21. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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1.20. Beillesztés (insert) tag: <ins></ins> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A szövegtörzsbe utólag beillesztett szöveg jelzése tag. 

 

4-22. ábra - 

 

1.21. Billentyű input frázis tag: <kbd></kbd> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Egy billenytűzet input jelzése a kód, vagy a metanyelvű specifikációban. 

 

4-23. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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1.22. Kiemelésmegjelölés tag: <mark></mark> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A szövegtörzs színezett kiemelését valósítja meg a <mark></mark> tag. 

 

4-24. ábra - 

 

1.23. Arányok szemléltetése tag: <meter></meter> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Arányok grafikus szemléltetésére alkalmas tag. 

 

4-25. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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1.24. Előformázás tag: <pre></pre> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

 

4-26. ábra - 

 

1.25. Folyamat indikátor tag: <progres></progres> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Dinamikus folyamatok vagy állapotok kijelzésére alkalmas tag. 

 

4-27. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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A <meter></meter> tag-hoz képesti egyik különbség a folyamatjelző animálása. 

1.26. Idézőjel blokk megjelenítés tag: <q></q> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

 

4-28. ábra - 

 

1.27. Kelet ázsai karakteres szöveg-helyettesítő megadása tag: 
<rp></rp> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Kelet ázsiai írásjelek, vagy abban készült szövegrészek megjelenítési helyettesítése, adott magyarázata, illetve 

fordításának megadása. Általában a <ruby></ruby> tag-el együtt használatos. 

 

4-29. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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1.28. Kelet ázsai karakteres szöveg értelmezési megadása tag: 
<rt></rt> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Kelet ázsiai írásjelek vagy abban készült szövegrészek magyarázata, illetve fordításának megadása. Általában a 

<ruby></ruby> tag-el együtt használatos: 

 

4-30. ábra - 

 

1.29. Kelet ázsai karakteres szöveg tag: <ruby></ruby> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/text-level-semantics.html#the-ruby-element 

Kelet ázsiai karaktereket tartalmazó szöveg megjelenítése: 

 

4-31. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/text-level-semantics.html#the-ruby-element
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1.30. Áthúzott szöveg megjelenítés tag: <s></s> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/text-level-semantics.html#the-s-element 

Áthúzott szöveg megjelenítése: 

 

4-32. ábra - 

 

1.31. Kimeneti szövegtartalom megjelenítése tag: 
<samp></samp> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/text-level-semantics.html#the-samp-element 

A kimeneti adatok megjelenítésének előtervezett címkéje. 

 

4-33. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/text-level-semantics.html#the-s-element
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/text-level-semantics.html#the-samp-element
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1.32. Kis betű használata tag: <small></small> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/text-level-semantics.html#the-small-element 

Kis betűs megjelenítés. 

 

4-34. ábra - 

 

1.33. Hangsúlyos kijelzés tag: <strong></strong> tag 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

 

4-35. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/text-level-semantics.html#the-small-element
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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1.34. Aláírt pozíciójú kijelzés tag: <sub></sub> tag 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

 

4-36. ábra - 

 

1.35. Föléírt megjelenítés tag: <sup></sup> tag 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

 

4-37. ábra - 

 

1.36. Időkijelzés tag: <time></time> (datetime még nem működik) 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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4-382. ábra - 

 

1.37. Aláhúzás tag: <u></u> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

 

4-39. ábra - 

 

1.38. Változó megjelenítés tag: <var></var> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

 

4-40. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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1.39. Feltételes soremelés tag: <wbr></wbr> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A túlságosan hosszú szövegrészek irányított helyen történő elválasztását teszi lehetővé ez a html tag a mellékelt 

példa szerint: 

 

4-41. ábra - 

 

4-42. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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1.40. Horizontális elválasztás tag: <hr /> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Horizontális vonalhúzás / elválasztás tag: 

 

4-43. ábra - 

 

1.41. Formázási előtér és háttér színkódok (Hex és RGB) 

 

2. Html_006_FormDemo projekt 

A html oldalak „aktív” elemei a vezérlések, melyekkel az ún. back-end vagy szerveroldali kiszolgálást 

„tápláljuk” adatokkal, vagy egyéb, a felhasználó által létrehozott eseményekkel. Az adatokat ún. űrlapokon 

viheti be a felhasználó, és ezeknek a weblap és az alkalmazó közötti interakcióban kiemelt jelentősége van, 

részletesen tárgyaljuk. Az első html tag, mely mindig „hosztolja” a vezérléseket a <form></form> tag, melynek 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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számos attributuma van. Mivel az űrlapok adatainak feldolgozásához szerver oldali ún. szkript nyelvi kódolás 

szükséges, és mi még nem ismerünk ilyeneket, ezért ebben a fejezetben csak a megjelenítésüket és alkalmazásuk 

céljait ismertetjük. 

2.1. Űrlap tag: <form></form> 

Az űrlap tag önmagában nem jelenít meg semmit, és csak arra alkalmas, hogy konténere (tárolója) legyen 

azoknak az interaktív működésre képes vezérlőknek, melyekkel a felhasználók a valódi adatbevitelt 

megvalósítják. Általános alkalmazása az alábbi kódrészlettel szemléltethető, ahol a form által határolt területet 

mindig egy border html tag-gal jelezzük. 

 

Figyeljük meg, hogy az egyes űrlapokat egy, a lap fejlécében megadott, minden form tag-re érvényes stílusban 

jelenítünk meg, vagyis az egyes form tag-ekben nincs stílus attributum. 

4-44. ábra - 

 

Hogy lássuk a form tag megjelenítési határait, ezért most egy később még tárgyalandó <label></label> tag-et 

helyeztünk el az űrlapon. 

2.2. Input tag: <input></input> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Az egyik leggyakrabban használt html tag az űrlapokon. Alkalmazásának általános szabálya, hogy a type 

attributum beállításával specializálható. Az egyes típusok a következők: 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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4-45. ábra - 
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Az input vezérlés igen sokrétű használatát a böngészők mindegyike jelen pillanatban még nem támogatja, de 

alkalmazásának kiterjesztése a fenti típusok vonatkozásában már régen aktuális. 

2.3. Textarea tag: <textarea></textarea> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A tetszőleges méretű szövegblokk adott sor és oszlop kombinációban történő formázott és görgethető 

kijelzésének eszköze. 

 

4-46. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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2.4. Nyomógomb tag: <button></button> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Egy egyszerű nyomógomb megjelenítésének html eleme. 

 

4-47. ábra - 

 

2.5. Combobox tag: <select></select> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Combobox elemei közül való választást valósít meg ez a html elem. 

 

4-48. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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2.6. Label tag: <label></label> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A label tag általános, rövidebb szövegblokkok kijelzésére, illetve más vezérlések illusztrálására használatos: 

 

A mellékelt példa az egymást kizáró radiobutton-ok használatát is szemlélteti. 

4-49. ábra - 

 

2.7. Fieldset tag: <fieldset></fieldset> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A logikailag összetartozó adatokat, illetve adatlekérések kijelzését foghatjuk össze ezzel a html tag-el: 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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4-50. ábra - 

 

A fieldset tag-ben az egybegyűjtött html elemek összetartozását egy keret jelzi. 

2.8. Legend tag: <legend></legend> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A fieldset keretben egy címkét jelenít meg: 

 

4-52. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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2.9. Datalist tag: <datalist></datalist> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A Datalist html tag a mellékelt példában egy beviteli mezőben választható tartalmat ajánl fel. Lényeges, hogy az 

input tag list attributuma és a datalist id-je azonos értékű legyen. 

 

4-53. ábra - 

 

2.10. Keygen tag: <datalist></datalist> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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A felhasználó által küldött adatoknak a böngésző hatókörén belüli rejtését valósítja meg. A mellékelt példában a 

„Rejtett adat” 1024 byte-os enkriptálását kérjük. 

 

Ennek hatására a szerver az alábbi bájtsorozatot kapja. (Az egyes böngészők jelenleg még nem valósítják meg 

egységesen.) 

 

4-54. ábra - 

 

2.11. Output tag: <output></output> 

Rendkívül hasznos és sokoldalúan használható tag az output tag, mellyel előre megadott képleteket akár 

futásidőben változtatható paraméterekkel lehet kijelezni: 

 

A mellékelt példában a newtoni kinetikus energia képletét használjuk úgy, hogy a form oninput attributumában 

java szintaktikával adjuk meg a kiszámítási képletet. 

4-55. ábra - 
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Ha kombináljuk az input tag sokoldalú felhasználhatóságával, akkor egy, a felhasználó szerinti paraméterezésű 

eredményt jelezhetünk ki. A mellékelt kis weblapon például azt szemléltetjük, hogy ha egy 1 kg tömegű test 10 

m/s sebességgel halad, akkor 50 Jolue mozgási energiával rendelkezik, ahol a képlet az ismert 

formula. 
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38. fejezet - Lista, tábla és 
szakaszhatároló elemek 

1. Html_007_ListDemo projekt 

Különösen hasznos és gyakran alkalmazott elemek az adatok listába rendezésére alkalmas listaképző címkék. 

Alkalmazásuk akkor célszerű, ha a megjelenítés igényli a valamilyen szempont szerinti „vertikális” 

sorbarendezést, vagy elrendezést. Tipikusan ilyenek a felsorolások, a menük és még sok egyéb információ vagy 

adattípus. 

1.1. Lista elem tag: <li></li> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A listaképző html elemek lista elem tagjával jelenítünk meg egy bejegyzést. Ennek bemutatására most 

használunk olyan elemeket is (ul), melyeket később ismertetünk. 

 

5-1. ábra - 

 

1.2. Sorszámozatlan felsorolás tag: <ul></ul> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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5-2. ábra - 

 

1.3. Sorszámozott felsorolás tag: <ol></ol> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

 

5-3. ábra - 
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1.4. Leírásos felsorolás tag: <dl></dl> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A lista elemek bővíthetők leíró tag-ekkel az alábbi példa szerint: 

 

5-4. ábra - 

 

1.5. Lista tárgy tag: <dt></dt> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A <dt></dt> tag-ek közé zárt lista tárgy elemei: 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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5-5. ábra - 

 

1.6. Lista leírás tag: <dd></dd> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

 

5-6. ábra - 
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1.7. Menü lista tag: <menu></menu> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A menü lista igen széleskörűen használható funkció szétválasztásra a html oldal bármelyik helyén. 

Kombinálható egyéb elemekkel, mint a mellékelt példa mutatja: 

 

5-7. ábra - 

 

Természetesen a funkciókhoz tartozó végrehajtó kódot is hozzá kell rendelni az onclick esemény megadásával. 

1.8. Command tag: <command></command> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Mód van gyakorlatilag szinte minden html elemhez felhasználói funkcionalitást, és persze végrehajtandó kódot 

rendelni a <command></command> címke használatával. 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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A fenti kódrészletben egy egy menüelemhez a command onclick eseménykezelésén keresztül rendeltünk 

végrehajtandó kódot, melyet a head szekcióban definiáltunk. 

 

Ennek eredményeképpen az egyes félkövérrel szedett szövegrészletre való kattintással lefut a fenti javascript 

kód, és az alábbi eredményt adja: 

5-8. ábra - 

 

2. Html_008_TablaDemo projekt 

A megjelenítendő adatok táblázatos elrendezésben gyakran könnyebben áttekinthetők. Ezekre az esetekre 

alkalmas a táblázatos megjelenítés, melynek lényege, hogy minden táblázat tartalmaz fejlécet, és sor-oszlop 

kombinációban rendezett cellákat, melyekben a megjelenítendő adatot/információt helyezzük el. 
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2.1. Táblázott adatok: <table></table> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A táblázatos elrendezésű megjelenítést mindig a <table></table> címkepárok közé zárjuk. 

 

5-9. ábra - 

 

2.2. Táblázott adatok sorai: <tr></tr> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A táblázatos elrendezésű megjelenítésben az egyes sorokat a <tr></tr> címkék között tüntetjük fel. 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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5-10. ábra - 

 

2.3. Táblázott adatok fejlécei: <th></th> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A táblázat sorai közül az elsőt célszerűen a táblázat oszlopainak fejlécére használjuk. 

 

5-11. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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2.4. Táblázott adatok adatai: <td></td> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A táblázat többi sorában az adott oszlopokban szerepelnek az adatok. 

 

5-12. ábra - 

 

2.5. Táblázott adatok tábla fejléce: <caption></caption> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Mód van a táblázat egészére fejlécet megadni a <caption></caption> címkével. 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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5-13. ábra - 

 

2.6. Táblázott adatok fejléce: <thead></thead> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A táblázatok fejlécét és láblécét megadhatjuk elkülönített sorokban, de léteznek kifejezetten erre alkalmas html 

elemek: a <thead></thead>, <tfoot></tfoot>, <tbody></tbody>.A mellékelt példában egy automatikusan 

frissülő tábla cellás megoldását mutatjuk be, ahol a fenti címkéket használjuk. 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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5-14. ábra - 

 

2.7. Táblázott adatok lábléce: <tfoot></tfoot> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Az előző példában már használtuk a <tfoot></tfoot> tag-et, mellyel a láblécben összesen sorokat írattunk ki. 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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5-15. ábra - 

 

2.8. Táblázott adatok adatai: <tbody></tbody> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A táblázatban az adatokat a <tbody></tbody> tag-ben jelenítjük meg. 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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5-16. ábra - 

 

2.9. Táblázott adatok oszlopcsoportjai: <colgroup></colgroup> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Mód van a táblázat részterületeinek egységes formázására a <colgroup></colgroup> címkék felhasználásával. 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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5-17. ábra - 
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2.10. Táblázott adatok oszlopcsoportokon belüli oszlopai: 
<col></col> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A <colgroup></colgroup> tag-en belül <col></col> címkék felhasználásával képezzük az egyes 

oszlopcsoportokat. A span attributum határozza meg, hogy hány oszlopra terjed ki a csoportképzés. A példában 

az egyes oszlopcsoportok háttérszínének egységes beállítását végezzük el. 

 

 

5-18. ábra - 
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3. Html_009_SzakaszhatárolásokDemo projekt 

A szakaszhatárolások az egyes információ-típusokat vagy megjelenítési elemeket hivatottak látványosan 

elkülöníteni egymástól. A továbbiakban sorra vesszük ezeket. 

3.1. Cikk vagy blog szöveg tag: <article></article> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Az article html elem, mint a neve is mutatja, olyan összefüggő (cikkszerű) szövegek megjelenítésére alkalmas, 

melyek átméretezéssel követik az egyhasábos elrendezést. 
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5-19. ábra - 

 

3.2. Kiegészítő információ tag: <aside></aside> 
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http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A fő tartalom kiegészítésére rendelt információk megjelenítésének html eleme. Általában a lap jobb vagy bal 

szélén, a fő tartalom mellett helyezik el. 

 

5-20. ábra - 

 

3.3. Részlet kiegészítés információ tag: <details></details> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 
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A fő tartalomhoz tartozó egyéb összegző információ adható meg a részletek tag-ben. Az információ teste 

elrejthető/felnyitható. 

 

5-21. ábra - 
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3.4. Összegző kiegészítés Summary tag <summary></summary> 

A fő tartalomhoz tartozó egyéb összegző információ elrejthető, ekkor csak a summary tag-ben lévő szöveg 

jelenik a weblapon. 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents


 Lista, tábla és szakaszhatároló 

elemek 
 

 1151  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

5-22. ábra - 
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3.5. Szakasz tartalom tag: <div></div> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Korábban igen népszerű volt a szakasztartalom határolására az annak konténereként használható <div></div> 

tag, melynek alkalmazásával mód van a tartalom egy elkülönített részének egységes stílusú szabályozására. 

Később a css használatában mutatunk erre példát. 
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5-23. ábra - 
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3.6. Dialog tartalom tag: <dialog></dialog> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Dialógusok elkülönítésére alkalmas tag a <dialog></dialog>, mely kombinálható a korábban a <dl></dl> tag-

ekben megismert <dt></dt>, <dd></dd> tag-ekkel. 

 

5-24. ábra - 

 

3.7. Header tartalom tag: <header></header> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A cikk, vagy blog bejegyzésben lévő tartalomnak a címsor szerinti elkülönítését és egységes beállítását teszi 

lehetővé ez a tag. 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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5-25. ábra - 

 

3.8. Footer tartalom tag: <footer></footer> 
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http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A cikk vagy blog bejegyzésben lévő tartalomnak a lábjegyzet szerinti elkülönítését és egységes beállítását teszi 

lehetővé ez a tag. 

 

5-26. ábra - 

 

3.9. Span tartalom tag: <span></span> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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Mint az előzőekben említett néhány szekcionáló tag, a span sem okoz közvetlenül látható változást a befoglalt 

tartalom vonatkozásában, viszont alkalmas a tartalom egyes részeinek egységes stílusú szabályozására. 

 

5-27. ábra - 

 

3.10. Section tartalom tag: <section></section> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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A <section></section> tag a footer, header, stb tag-ekhez hasonlóan a tartalom részlet egységes elkülönítését és 

kezelését teszi lehetővé: 

 

5-28. ábra - 

 

3.11. HGroup tartalom tag: <hgroup></hgroup> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A <hgroup></hgroup>. mint a neve is sugallja (header group), fejléc csoportok elkülönítését teszi lehetővé: 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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5-29. ábra - 

 

3.12. Stílus tartalom tag: <style></style> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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A stílus tartalom tag részletesebb ismertetését a későbbiekben adjuk meg, most csak egy példát mutatunk a 

használatára: 

 

5-30. ábra - 

 

3.13. Object tartalom tag: <object></object> 
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Azokat a tartalmakat, melyeket nem támogat a html5, szokás az <object></object> tag-ek közé zárni. Az object 

tag paraméterei az alábbiak. 
 

data URL Megadja az objektumok definiálására használt elérést URL 

formájában. 

form form_neve Az objektumhoz csatolt form-ok megadása 

height px Magasság érték 

name név Egyedi névhivatkozás 

type mime 

típus 
A feldogozás MIME-típusa 

usemap URL Kliens-oldali térkép 

width px Szélesség 

Az object tag használatára jellemző, hogy a nem támogatott tag feldogozásához szükséges paramétereket az 

object tag-ban beágyazott <param></param> tag megadásával biztosítjuk. Nézzünk néhány példát először egy 

flash video beillesztésére. 

 

Majd egy silverlight plugin hosztolására: 
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39. fejezet - Link, image és audió 
elemek 

1. Html_010_LinkDemo projekt 

Az interneten lévő, mára elképzelhetetlenül gazdag információ-halmaz egy részében szervezetlen tartalmú, ám 

részegységeit tekintve kifejezetten szervezett - a létrehozók szándékának megfelelően. Vagyis egy lap tartalma 

átgondolt szerkezetű, és az egyes tartalom-részek előre eltervezett struktúrában jelennek meg. Az egyik 

leggyakrabban használt, az összefüggő részek „átjárását” biztosító html elem a link, melynek két alapvető fajtája 

van. Ezekkel ismerkedünk most meg. 

1.1. Horgony (anchor) tag: <a></a> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/text-level-semantics.html#the-a-element 

 

6-1. ábra - 

 

A lapon tárolt egyes információ-tartalmak közötti automatikus navigálás általában ezzel a html elemmel 

történik. Nézzük meg használatát egy kicsit részletesebben. Horgony elhelyezhető minden konténer típusú html 

elem belsejében, vagyis reláció létesíthető, szinte 

6-1. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/text-level-semantics.html#the-a-element
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minden html elem felhasználásával. 

1.2. Nagiváció tag: <nav>/<nav> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/text-level-semantics.html#the-a-element 

A navigáció html elem olyan menüszerűen összefoglalt „elágazásokat” tartalmazhat, melyek más belső vagy 

külső weblapot nyitnak meg. 

 

6-2. ábra - 

 

Mint látható, a listaképzéshez használható elemekkel kombinálva hoztuk létre a menüsort. A listák egymásba 

ágyazásával lehetséges almenük képzése is, a mellékelt példa szerint: 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/text-level-semantics.html#the-a-element
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6-3. ábra - 

 

Persze a referenciaként megadott htm lapnak léteznie kell a menü sikeres kiválasztásához. Vagyis minden 

feltültetett weblapot létre kell hoznunk a megfelelő tartalommal, melynek listája a VS2010-ben az alábbiakban 

fest: 

6-4. ábra - 
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Egy menüként használt weblap pedig nagyjából a következőket tartalmazza: 

 

Amikor egy-egy menü kialakítását megtervezzük, általában ennél látványosabb „kiszerelését” szeretnénk 

megoldani, és bár a stíluslapokkal még külön foglalkozunk, nézzük most meg csak szemléltetésként, hogy mit 

tehetünk a fenti, stíluslap nélküli megjelenítéssel - a korábban már említett CSS segítségével. 

 

A fenti példában vízszintes elrendezésben mutatjuk a menüelemeket: 

6-5. ábra 

6-5. ábra - 
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Itt használjuk a korábban már ismertetett <style></style> tagot, melynek használata weblap bármely részén 

lehet, azonban általában a <head></head> szekcióban helyezik el, és stílus meghatározásokat tartalmazhat 

közvetlenül a weblap forrásában. 

Mint később látni fogjuk, célszerű a stílus beállításokat logikailag csoportba szervezni a könnyebb 

áttekinthetőség kedvéért. 

 

1.3. Külső stílusfájl használata (összetett menü): <link/> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Legyen az a feladat, hogy az előzőekben elkészített menüt ismételjük meg, de most használjunk külső stílusfájlt. 

A <link /> páratlan html elem erre ad lehetőséget, persze a külső stílusfájlt először létre kellene hozni úgy, hogy 

az <ul> elem osztálynevét az ütközés elkerülése érdekében megváltoztatjuk class="bbmenu_kulso_stilus" –ra. 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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6-6. ábra - 

 

Az alkalmazott stílusfájl tartalma tehát: 

 

Hogy érvényre jusson, a <head></head> szekcióban elhelyezünk egy külső erőforrásra való hivatkozást. 

 

6-7. ábra - 
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A teljes fájl <head></head> tartalma az alábbi lesz: 

 

2. Html_011_ImageDemo projekt 

Bár kezdetekben a weblapok alkotóelemeinek nagy része szöveges információ volt, mára ezek mellett a 

legnagyobb számban feltűnő elemek a képek, melyek lehetnek egyszerű bannerek, vagy a szöveghez tartozó 

illusztrációk, esetleg vezérlőelemek részei. Tekintsük át a képek megjelenítésének html elemeit. Előkészületként 

vegyünk fel néhány szigorúan saját felvételt az alábbiak szerint, nehogy megsértsük valakinek a szerzői jogait. 

6-8. ábra - 
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2.1. Kép tartalom tag: <img /> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Az <img /> páratlan tag-gel egy képet helyezhetünk el a kívánt helyen. Kötelező megadni a forrás (src) és a 

helyettesítő szöveg (alt) attributumokat. 

 

6-9. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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2.2. Map tartalom tag: <map/> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A map tag használatával lehetőség van a képen szereplő, különböző geometriájú területeknek a felhasználó általi 

kiválasztásával tetszőleges navigációt kódolni. A map tag name tulajdonsága a referencia alapja, melyet a kép 

usemap tulajdonságához kell kötni. Példánkban a „hajomap” névvel hivatkozunk az area tag felhasználásával a 

navigációra érzékeny terület megadásánál. 

 

6-10. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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A jelölt adott geometriájú területekre való kattintással egy-egy új lap töltődik be, mely a részletek nagyításait 

tartalmazza. Ehhez persze a nagyított képeket és az őket tartalmazó html oldalakat szintén elő kell állítani. 

6-11. ábra - 



 Link, image és audió elemek  

 1173  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A fejlesztői rendszerben a következő fájlok találhatók: 

6-12. ábra - 

 

A nagyított részleteket megjelenítő weblapok forrása pedig a következő: 
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2.3. Area tartalom tag: <area/> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Az area tag használatát a map tag tárgyalásánál már személtettük. 

 

2.4. Canvas tartalom tag: <canvas></canvas> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A rajzvászon használata, tekintve, hogy a canvas tag igazából nem rendelkezik önálló megjelenítéssel, (illetve 

csak arra ad lehetőséget, hogy a felületén javascript kódokkal, grafikai primitívek felhasználásával rajzolni 

lehet) az intellisense támogatás miatt VS2012 környezetre térünk át, mint az a mellékelt ábrán is látható: 

 

6-13. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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6-14. ábra - 

 

A továbbiakban célul tűzzük ki, hogy egy másik canvas felületen színes vonalakat húzzunk adott darabszámban, 

ahhoz hasonlóan, ahogy a benchmark programok teszik, miközben mérik az időt, mellyel így 

összehasonlíthatóvá válnak az egyes gépek grafikus teljesítményei. Például a népszerű NovaBench2 program 

képernyője az alábbiakban látható: 

6-15. ábra - 
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A vonalak rajzolását egy nyomógomb eseményéhez kötve a megvalósító kód az alábbi lesz. 
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6-16. ábra - 



 Link, image és audió elemek  

 1178  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A megvalósításban egy for ciklusban iteráljuk a vonalak rajzolását, melyet a beginPath, és a stroke függvények 

közé zártunk. 

Itt, a canvas tag tárgyalásánál mutatjuk meg, hogy a javascript intellisense-el (ami a VS2012-ben natív módon 

támogatott), és a beépített nyomkövetéssel hogyan lehet a javascript kódot lépésenként végrehajtani. 

Amikor egy javascript kódot írunk, akkor a VS2012-ben az egyes javascript osztálytagok a megszokott módon 

tűnnek fel. Hozzunk létre egy hibát a forrásban, hogy lássuk a nyomkövetés lehetőségeit. Tekintsük a 

következő, hibát tartalmazó kódrészletet: 
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A töréspontot a sárgával jelölt sornál helyezzük el, és a nyomógomb megnyomására a program végrehajtása itt 

felfüggesztődik. Itt jegyezzük meg, hogy a VS2012 és VS2010 nem értelmezi azonosan (jelenleg) a Html5 

szabványt, és a VS2010-ben a VS2012-ben hiba nélküli html szintaxisra a következő méltatlankodó üzeneteket 

küldi. 

 

Ha kijavítjuk, akkor viszont a VS2012-ben keletkeznek hasonló üzenetek. 

6-193. ábra - 
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A hiba az, hogy blue komponens értéke nagyobb, mint 255, hiszen hibásan 300-ig növeljük a random 0-1 

közötti értékét. 

6-17. ábra - 

 

A példát úgy állítottuk be, hogy az rgb string harmadik tagja 299 legyen. Nézzük, mi történik a strokeStyle 

értékadásánál: 

6-18. ábra - 
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Látható, hogy az értékadás után a lehető legnagyobbra történő helyettesítéssel történt az értékadás, vagyis a hiba 

csak abban nyilvánul meg, hogy ez a komponens mindig 255 lesz. 

2.5. Kép és aláírás tartalom tag: <figure></figure> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Gyakori igény, hogy egy kép és annak aláírása egységesen legyen kezelhető. A <figure></figure> tag ezt teszi 

lehetővé az alábbi kódrészlet szerint. 

 

6-19. ábra - 

 

2.6. Képaláírás tartalom tag: <figcaption></figcaption> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

 

6-20. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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3. Html_012_AudioDemo projekt 

A multimédia támogatású illusztrációk ma már minden valamirevaló weblapnak rendes részei, persze erre is 

létezik néhány html elem. 

3.1. Audió vezérlés tag: <audio></audio> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Az <audio></audio> tag egy audió lejátszót jelenít meg, melynek vezérlésével a következőkben ismertetett 

<source></source> tag-ok közé zárt audió állomány lejátszható. 

 

6-21. ábra - 

 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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Persze a képfájlok megjelenítéséhez hasonlóan az audió fájl elérését is meg kell adni, illetve a felhasználás előtt 

elő kell készíteni. (vágás, mix stb.) A kimeneti fájlok típusai közül érdemes a nyílt forráskódú és ingyenesen 

használható Ogg Vorbis formátumot választani, melyet a szabadalmakkal védett mp3 leváltására terveztek. A 

type attributum beállítása jelzi a lejátszónak az aktuális mime típust. A következő példához a projekt Audió 

alkönyvtárába előkészítettük ugyanannak a hangfájlnak két kódolási változatát, a mellékelt ábra szerint: 

6-22. ábra - 

 

3.2. Forrás vezérlés tag: <source></source> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A korábban bemutatott lejátszó (audió/videó) forrásának beállítására szolgál a <source></source> html tag, 

melyben a mellékelt példán ugyanannak a hanganyagnak a Vorbis kódolású változatát szólaltatjuk meg. (Esetleg 

egymás után kánonban.) 

 

6-23. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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Fontos hangsúlyoznunk, hogy a <source></source> tag-ek közé zárt források egymás alternatíváiként 

szolgálnak arra nézve, hogy a böngésző melyik formátumot ismeri és képes lejátszani. Vagyis az alábbi 

kódrészletben, ha az mp3 formátumot nem ismeri a lejátszó, akkor megpróbálja a Vorbis (ogg) formátumot 

lejátszani. 

 

3.3. Videó vezérlés tag: <video></video> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

Hasonlóan az audió tartalmak megszólaltatásához, a <video></video> tag videók lejátszását és vezérlését teszi 

lehetővé. 

 

6-24. ábra - 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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3.4. Track vezérlés tag <track></track> 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents 

A videó lejátszását kombinálhatjuk olyan aláírásos szöveggel (informatikai akadálymentesítés), melyeket eddig 

csak a feliratos filmeken láttunk. A <track></track> lehetővé teszi, hogy egy ún. Web Video Text Tracks, 

vagyis WebVTT, *.vtt kiterjesztésű, utf-8-as kódolású sima text fájlban megadott időadatokkal szövegeket 

jelenítsünk meg a videóval szinkronban. 

 

Legyen a feladatunk egy olyan gitár riff (gitár futam) lejátszását oktató film készítése, melyben szeretnénk 

szöveges jótanácsokkal kiegészíteni a kapott videó anyagot. 

Ehhez először elkészítjük a videó filmet, majd azt az idősoros felirat állományt, melynek tartalma az alábbi: 

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/index.html#contents
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A fenti listában az egyes feliratok azok megjelenítési időzítésével és azonosítójával szerepelnek. 

6-25. ábra - 

 

A feliratozás a webhelyek akadálymentesítésének hatékony eszköze, melynek szabványa a 

http://dev.w3.org/html5/webvtt/. 

A web akadálymentesítésének irányelvei itt olvashatók (Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0) media-equiv. 

http://dev.w3.org/html5/webvtt/
http://w3c.hu/forditasok/WCAG20/
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40. fejezet - Javascript készítése 

1. Html_013_ScriptDemo projekt 

Úgy tűnik, hogy a webes programozás általános nyelve hosszú és kacskaringós út után a javascript lesz, 

tekintve, hogy ez ma az egyetlen implementáció, ami biztosítja, hogy platformoktól függetlenül egy kód 

ugyanúgy fusson le. És bár a programozási nyelvek fejlődése a natív kódolásoktól a menedzselt kódú, 

komponens orientált paradigmáig szintén igen hosszú volt, a java „túlélte” ezeket a „változás viharokat” és 

szilárdabb, mint valaha. A html5 webes környezetben a jövőt tervezők szerint kifejezetten az egyetlen 

programozási eszköz marad. Ennek megfelelően a html5 erősen támaszkodik a javascript nyelvi lehetőségeire, 

és ezért a nyelvnek széleskörű api támogatását tervezik. 

Mi most ennek a lehetőség-halmaznak csak az alapjait tekintjük át, kihasználva a javascript nyelvi szabályainak 

egyszerűségét. Néhány bevezető fogalom tisztázásával kezdjük, és igyekszünk folyamatosan kódokkal 

szemléltetni gyarapodó tudásunkat. 

Amikor javascript kódot írunk, mindig tartsuk szem előtt, hogy a kód egy böngésző által értelmezetten fog 

végrehajtódni. Vagyis nem esik át fordításon, mint natív elvű nyelveknél, és nem dolgozza fel egy virtuális gép, 

mint annak gépi kódú utasításait. Szóval ez egy interpretált nyelv, melynek utasításait sorról-sorra hajtja végre a 

böngésző. Ebből a tényből több jelentős következmény adódik. A végrehajtás lassúbb, mintha natív kódot 

hajtana végre a processzor, de cserébe nem kell egy fejlesztői rendszer fodítási és linkelési szolgáltatása, vagyis 

a program módosítását követően az „új” kód azonnal futásra kész. 

Egy másik fontos adottsága, hogy a kód futásának eredménye általában a böngésző által megjelenített weblap 

tartalmának módosulásával jár, vagyis a „kimenet” maga a weblap. Dinamikus tulajdonsága teszi lehetővé, hogy 

szinte mindent megváltoztathassunk kódból, amit tervezési időben html nyelven írtunk. Az első kérdés, hogy hol 

lehet javascript kódot elhelyezni egy weblap hatókörében. Alapvetően két helyen, magában a html kódban, 

vagy egy külső fájlban. Ha a html kódban helyezzük el, akkor ez három helyen lehetséges. 

• A <head></head> tag-ek között, általános felhasználásra, metódusok formájában. 

• Egy egy html tulajdonság értékeként a html tag-en belül. 

• Html elemek eseménykezelésében a html tag-en belül. 

A javascript kódok az adott weblap html elemeinek tulajdonságait programatikailag érik el, ez úgy lehetséges, 

hogy a weblap adott szerkezetének megfelelően a böngészőbe való betöltődéskor létrejön egy objektum modell 

is, melynek szerkezete (hierarchiája) követi a weblapét. Ezt az objektum modellt DOM-nak (document object 

model-nek) nevezzük. A DOM szerkezetének ismerete elengedhetetlen a javascript programozáshoz, ezért 

kezdjük ezzel az ismerkedést. 

 http://www.technologyuk.net/the_internet/web/document_object_model.shtml  

7-1. ábra - 

http://www.technologyuk.net/the_internet/web/document_object_model.shtml
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A fenti szerkezet legfelső eleme a window objektum, melynek alapján „felderíthető” a DOM. 

1.1. BodyFelderites (DOM szerkezete) szkript gyakorlat 

Ugorjunk fejest a szkript programozásba, és tűzzük ki célul egy olyan kis szkript elkészítését, mely a korábban 

megtervezett html lapunk <body></body> tag-jébe a DOM-ban leképezett szerkezetéről ad egy listát. Mint a 

fenti ábrán látszik, a Window objektum alatt létezik egy document objektum, mely a html struktúra alapján épült 

fel. 

Maga a html tartalom a weblap body tag-jai között szerepel az alábbiak szerint: 

 

Mint látjuk, csak egy kiírást tartalmaz és egy nyomógombot, aminek az onclick eseményéhez egy 

BodyFelderites nevű eljárást kötöttünk. Ez még nincs megírva, tehát kezdjük ezzel a munkát. 

Mivel már volt dolgunk programfejlesztéssel korábban assembly és c# környezetben is, ezért a <head></head> 

szekcióban elhelyezendő javascript kódot soronként értelmezni tudjuk. 
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A funkció neve tehát BodyFelderites(), és a var kulcsszóval egy-egy változót vezetünk be, melynek típusa az 

első értékadáskor dől el. A bodyString változónk például sztring típusú (karakterlánc) lesz, mert egy üres ’’ 

jellel inicializáltuk. A bodyObj változónk azonban már egy objektum lesz, mégpedig a DOM-ban a html 

forrásban htmlbody id-vel azonosított objektum, mely terveink szerint éppen maga a <body></body> tag. 

Vagyis ez az a pillanat, amikor a DOM-ból kinyerjük a html forrásban megtervezett tag objektum példányát. 

Mostantól kezdve bármit csinálunk ezzel az objektummal, az olyan, mintha magában a html forrásban 

végeznénk módosítást. Így valósul meg a dinamikus, kódból történő változtatás lehetősége. A gyerekObj nevű 

objektumba pedig a következő sorban kinyerjük a bodyObj gyerek objektumait, amin egy for ciklussal iterálva 

kiíratjuk a típust és az id-t. A teljes forrás tehát a következő: 

 

A BodyFelderites funkció végén egy alert függvényt hívunk (ami a window objektum tagfüggvénye), amellyel 

egy modális ablakban kiírjuk az eddig összegyűjtött információt. 

7-2. ábra - 
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7-3. ábra - 

 

A fenti példában a szkriptet a <head></head> szekcióban helyeztük el, és ezzel nem is lenne semmi baj, ha 

csak ez az egy, vagy csak néhány eljárást szeretnénk használni. Mivel azonban ebben a projektben terveink 

szerint több javascript példát írunk, ezért célszerű a korábban említett külső fájlban tárolni eljárásunkat. Ehhez a 

szkript törzsét kimásoljuk egy külön fájlba, és a projekt jscript nevű alkönyvtárába másoljuk (mindig a fejezet 

alcím) BodyFelderités.js néven. A hivatkozást erre a külső fájlra pedig az „elárvult” <script></script> tag 

attributumaként adjuk meg. 
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Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a <button></button> tag-ben elhelyezett onclick metódus valójában egy 

komplett javscript kód lehet, (idézőjelek között) mint azt a sorvégi „;” is szemlélteti. A továbbiakban tehát 

mindig egy egy külső fájlban helyezzük el a szkriptet, és ezt a head szekcióban beírt hivatkozással tesszük 

elérhetővé. Nagyjából ez a módszer akkor is, amikor nem saját, hanem valamilyen „idegen” rutingyűjteményt 

használunk. 

1.2. Nyomkövetés (DOM szerkezete) szkript gyakorlat 

Már az elején jó, ha gyakorlatot szerzünk a nyomkövetésben, mert ezzel sok kellemetlenségtől és felesleges 

időveszteségtől kímélhetjük meg magunkat. Vegyük fel az előző projekt kódját újra a weblapon, és készítsünk a 

külső fájlban tárolt javascript kódunkban egy hibát szándékosan. 

 

Legyen ez a hiba az, hogy window.alert(bodyString); sorban „felejtsük le a záró zárójelet 

window.alert(bodyString;. 

 

Ha futtatjuk, akkor az alábbi üzenetet kapjuk: 

7-4. ábra - 
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Ez egy olyan típusú hiba, ami a javascript kód értelmezhetetlensége miatt keletkezett. Javítsuk ki, és nézzünk 

egy lépésenkénti végrehajtást. Ha az IE9-et használjuk tesztelésre, akkor a forrásban elhelyezett töréspontra a 

futás megáll, és innen az ismert lépésenkénti üzemmódban haladhatunk tovább a VS-ben megszokott minden 

debug funkció segítségével. 

7-5. ábra - 

 

Mint látható, használhatjuk a változók ellenőrzését, listázását, stb. a megszokott módon. További futásközbeni 

vizsgálatra van lehetőség az IE9 beépített (F12-vel előhívható) fejlesztői eszközeinek megnyitásával. 

7-6. ábra - 
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1.3. Dinamikus html-tartalom generálás szkript gyakorlat 

Az egyik leggyakoribb felhasználási területe a javascript kódok írásának, hogy a böngészés „futásidejében” 

módosítjuk adott html elemek tartalmát. Az alábbi példában a h2_id azonosítójú <h2></h2> tag-ben foglalt 

tartalmat módosítjuk a html kódban az alábbi szkripttel. 

 

 

Ebben a példában azt is megmutatjuk, hogy globális hatókörű változókat is deklarálhatunk úgy, hogy a 

függvények „testén” kívül helyezzük el őket. A példában elhelyezett globalint változót az összes egyéb 

javascript forrásban látjuk. 

Természetesen a <head></head> szekcióban a különálló forrásra való hivatkozást el kell helyeznünk. 
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7-7. ábra - 

 

1.4. Időzítés (timer) szkript gyakorlat 

A dinamikus weblaptartalom kezelésnek egyik speciális fajtája a ciklikus feladatokat megvalósító algoritmusok 

gyűjteménye, melynek alapja valamilyen időzítési esemény kezelése. Legyen a feladat az, hogy három 

progressbar „value” értékét frissítsük periodikusan 100 ms sűrűséggel, és közben jelezzük ki az időt is. Ehhez 

az alábbi statikus html kódot használjuk: 

 

A feljécben pedig jelezzük, hogy a végrehajtáshoz szükséges javascript kódot egy ProgressTimer.js nevű külső 

állományban tesszük hozzáférhetővé: 

 

Ezek után lássuk a javascript kódot: 
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Mint látszik, a két nyomógomb ugyanazt a funkciót hívja, és az elindítás, illetve a leállítás közötti 

esetszétválasztás a csatolt paraméter szerint történik. („Start” vagy „End”) Amikor elindítás van, akkor a 

„ráindítás gátló” flag állapotának engedélyezésére a timer objektum létrejön a setInterval függvénynek a timer 

eseménykezelője a milliszekundumban megadott ismétlési érték, mint paraméter megadásával. Ezt követően a 

vezérlés az adott ciklikussággal a TimerWork nevű eljárásra adódik át, amiben módosítjuk a progressbar-ok 

tartalmát, és hívunk egy TimeDisplay nevű rutint, ami kiírja az aktuális időt. 

7-8. ábra - 
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A leállítás eseménykezelőjében a clearIntervall eljárással állítjuk le a paraméterként átadott timer objektumot. 

1.5. Analóg és Digitális óra szkript gyakorlat 

A fenti példa kis átalakításával egy analóg óra html kódja: 

 

A WatchTimer.js kódban megírt javascript kód pedig az alábbi: 

 

Mint látszik, a két nyomógomb funkcionalitásait összevontuk, és a watchtimerobj logikai változó állapotától 

függően működtetjük, illetve feliratozzuk. Bár még nem mélyedtünk el a stílusok rejtelmeiben, azért néhány 

elemközi stílus felhasználásával már „pofás” analóg órát fabrikáltunk. 

7-9. ábra - 
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Itt mutatjuk be a firefox környezetben használható debug eszközöket, melyek használata előtt a firebug nevű 

beépülő modult telepíteni kell. Ezt követően az F12-es funkció-billentyűvel lehetőségünk van a forrásnyelvi 

nyomkövetésre. 

 https://addons.mozilla.org/hu/firefox/addon/firebug/  

7-10. ábra - 

https://addons.mozilla.org/hu/firefox/addon/firebug/
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7-11. ábra - 

 

A firefox debug lehetőségei szinte minden fejlesztő igényt kielégítenek, és méltán népszerűek, hiszen 

alkalmazásukkal bármilyen weblap kezelhető a linkelt javascript kódokkal együtt. 

1.6. Prompt (felhasználói input) szkript gyakorlat 

A javascript programok másik gyakori felhasználási területe a felhasználói adatok lekérdezése és manipulálása. 

A felhasználó adatok külön ablakban való lekérdezésére alkalmas a prompt utasítás, melynek egyszerű 

használatáról az alábbi példa szól: 



 Javascript készítése  

 1199  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az option group-ba szervezett radio button-ok szerint háromféle összeadás lehetséges „text” „int” és „float”. A 

bemenő paraméterek bekérését, és az eredmény kiírását az alábbi javascript kód végzi: 

 

A felhasználótól kapott adatok a kiválasztott „mód” szerinti összeadása az futási képernyőn: 

7-12. ábra - 

 

1.7. Input (felhasználói input) szkript gyakorlat 

Amikor egy vagy több felhasználói inputot kérünk be a weblapon, gyakran előfordul, hogy szeretnénk a bevitt 

adatokat típus és mérték szerint is korlátozni, például egy algebrai függvény értékkészlete szerint. Ilyenkor 

nagyon hasznosak a korábban már ismertetett <input/> típusú vezérlések, melyekkel az adatbevitel 

szabályozható. Legyen a feladat egy olyan függvényekből álló rendszer megjelenítése, ahol, mint a html kódból 

látszik, egy canvas-t használunk a kirajzolásra, melynek stílusában ún. beágyazott módon határozzuk meg a 

háttérképet. 
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A háttérkép egy példányát a projekt Images alkönyvtárába másoltuk. 

7-13. ábra - 

 

A rajzolás mindig a mellékelt Input_fg.js fájlban kódolt, Input_fg() nevű függvény hívására történik meg, 

mely az <input/> vezérlések állapotváltozásainak eseményéhez kötött. 
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Vagyis html5-ben a canvas biztosítja azt az objetumot, melyre rajzolhatunk. Ez szoftvertechnológiai 

szempontból kísértetiesen hasonlít a 80-as évek basic alapú programozási technikájához, ami azért lehangoló 

kissé, mert azóta a szoftveripar jelentős szakmai erőfeszítésekkel sikeresen szétválasztotta a vizualitást és a 

kódokat, és kifejezetten objektum alapon kezeli a grafikai megjelenítést. 

Azonban, mint azt néhány kiváló demó-n láthattuk is, például a korábban olyan népszerű Atari alapú 

játékprogramokat átírták html5-re !/arcade/atari-promo, s ez igen látványosan sikerült. Mi most szemléltetésként 

a valamikor a C64-esek korában (1983) készült „Ági” grafikai c64–es program paraméterezhető függvény 

megjelenítési modulját „alkottuk” újra html5 környezetben javascript segítségével. 

7-14. ábra - 

http://atari.com/arcade


 Javascript készítése  

 1202  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.8. Navigate szkript gyakorlat 

A javascript kódok másik leggyakoribb alkalmazása a programozott navigáció magvalósítása. Az alábbi html 

kódban elhelyezett két combóban a felsorolt url-ekre navigálhatunk. A két combóban található url felsorolásból 

a navigációt azonban eltérő technikával valósítjuk meg. Míg ez első esetben egy nyomógomb „onclick” 

eseményéhez kötjük (vagyis egy plusz felhasználói beavatkozáshoz), addig a másik esetben a combo 

„onchange” eseményéhez, melynek hatására a választást követően azonnal megtörténik a lapváltás. Készítettünk 

egy „Sajatlap.htm” nevő weboldalt is a saját magunk által fejlesztett lapok közötti navigáció szemléltetésére. 
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A saját lap pedig a lehető legegyszerűbb kialakítású, csak egy kiiratást és egy visszatérő linket tartalmaz. 

 

A megvalósító javascript kódok valójában nagyon hasonlítanak egymásra (össze is lehetne vonni), és az 

alábbiak szerint néznek ki. (Navigate.js) 
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Először kinyerjük a combo objektumát és a selectedIndex tagváltozó segítségével elérjük az aktuális kiválasztott 

url stringet. Ezt követően a documentum.locate tulajdonságának beállításával navigálunk a kívánt oldalra. 

Természetesen a <head></head> szekcióban a különálló javascript kódot tartalmazó fájl elérését lehetővé 

tesszük egy bejegyzéssel az alábbi módon. 

 

7-15. ábra - 

 

7-16. ábra - 

 

1.9. Canvas „osztály” szkript gyakorlat 

A javascript objektumorientált tulajdonságainak kihasználására készítsünk egy korábban már megoldott 

feladatot, de most „osztály” felhasználásával. Az osztályokat a javascriptben, mint funkciót hozzuk létre és a 

tagváltozók, valamint a tagfüggvények csatolását legegyszerűbben konstruktorban valósíthatjuk meg. Az alábbi 

html kóddal hozzuk létre a vizualitás statikus elemeit. 
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A javascript kódban először létrehozunk egy osztályt, mely tagváltozóit a létrehozáskor adjuk meg, majd 

illesztjük a külön megírt metódust is az osztályhoz. 
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7-17. ábra - 
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Ugyanazt az algoritmust használjuk és az osztályban tárolt „egységbezárt” tulajdonságok és kirajzoló függvény 

miatt, akár több példány is készülhetne ugyanolyan módon akár különböző színekkel. 

7-18. ábra - 

 

Vagy akár több eltérő állapotú objektum is osztozhat az azonos kirajzolási felületen. 

7-19. ábra - 
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A módosított html és javascript-kód az alábbi: 
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Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy bemutassuk a Chrome nyomkövetési rendszerét, mely a szokásos F12 

billentyűvel aktivizálható: 

7-20. ábra - 
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A nyomkövetés a szkript kiválasztása után az elhelyezett törésponttól folytatható. A lokális és a globális 

változók, valamint a tesztelő által kijelölt változók tartalma külön ablakban követhető. 

1.10. Window login szkript gyakorlat 

A javascript kódokkal új ablakokat is létrehozhatunk, melyekben másodlagos, vagy különleges operációkat 

hajthatunk végre. Az egyik tipikusan ilyen feladat a beléptetés külön ablakban. A html vizualitásban csak egy 

egyszerű kiiratást és két nyomógombot hozunk létre és a nevet valamint a jelszót külön ablakban kérdezzük le. 

Ennek megvalósítását azonban csak javascript kód felhasználásával realizáljuk. 

 

A nyomógomb eseményében létrehozunk egy üres abalakot és a html kódokat a szkript helyezi el az új 

ablakban. Bárki bármit mond, a dinamikus html oldalak kódból történő elkészítéséhez mindenki használ 

valamilyen segédeszközt. A legegyszerűbb, ha magát az oldal vizualitását egy „tervezői” alkönyvtárban 

létrehozzuk, és a html kódot később innen másoljuk a javascript kódba. 

7-21. ábra - 

 

A futásidőben ablakot generáló javascript kód pedig a következő: 
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Ebben a kódban megtervezünk egy felhasználói osztályt (user néven), és ennek egy tömbben tárolt adatait 

használjuk az azonosításhoz. Megjegyezzük, hogy ez csak egy tanpélda és a regisztrált felhasználók adatait 

szigorúan tilos a kliens oldalra eljuttatni. Vagyis adott egy login ablak, amit „feldobunk” és a beírt adatok 

elemzése alapján folytatjuk a beléptetést. 

7-22. ábra - 
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1.11. LocalStorage szkript gyakorlat 

 

Egy régen meglévő jogos igény a szerver és a kliens közötti felesleges utaztatást elkerülő státusz információk 

(lánykori nevén cookie stb.) tárolása és visszakeresése, melyet a localStorage osztály 5MB határig megvalósít. 

Példánkban legyen egy játék „forráskód” állapotának mentése és a böngésző bármikori bezárása illteve 

újraindítás utáni visszaállítása a feladat, melyet a fenti html vizualitással támogatunk. Ha beírunk valamit a kis 
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editorunkba, akkor a „Mentés” nyomógombra elmentjük, a „Visszaállítás”-ra pedig a legutolsó tartalmat 

visszaírjuk az editorba. 

Ehhez az alábbi javascript logikára lesz szükség: 

 

A fenti kódrészletben megalkottuk a játék osztályát is (bár nem használjuk még semmire, de ha valódi lenne a 

feladat, akkor célszerű lenne objektumorientáltan kezelni a játékot és a játékosokat is). A futási képen a 

visszatöltés előtti, a módosított, és a visszatöltés után állapot látható. 

7-23. ábra - 

 

1.12. GeoLokáció szkript gyakorlat 

A helymeghatározás lehetőségét is biztosítja a html5 új szabványa, melyet az alábbi html vizualitáson mutatunk 

be: 
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A „Helymeghatarozas()” javascript függvény a „GeoLocation.js” külső fájlban kapott helyet. 

 

Valójában mindössze két függvényt használunk, az első futáskor a böngésző engedélyezteti a felhasználóval a 

helyi adatok publikálását az alábbi képernyő szerint: 

7-24. ábra - 

 

Az engedély megadása után megjelennek a kért hosszúság és szélesség adatok. 

7-25. ábra - 
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41. fejezet - Összefoglalás 

Nagy utazásunk, melyet a bevezetőben ígértünk, véget ért. Átfogó képünk lehet mára az alacsony szintű 

programozás gépközeli, igen hatékony, a magasszintű nyelvek elegáns, a webes nyelvek nyitott 

technológiáiról, sőt talán ezek kombinációjára is képesek lettünk, ha egy egy komplex feladatban erre szükség 

van. Adósak vagyunk még azoknak, a tananyag megértését segítő kódoknak, projekteknek az átfogó 

ismertetésével, melyek szintén hozzáférhetőek. Az ITM_Developing alkönyvtárban találhatjuk meg a 

példaprogramokat az alábbi elrendezésben. 

1-1. ábra - 

 

Ez a több, mint 40000 kódsor a tananyag minden idézett kód példáját tartalmazza az egyes tárgyalási tárgykörök 

szerint. A példák kódjai rendszeresen bővülnek ezért célszerű az online forrásból időnként frissíteni tartalmukat. 

Külön megjegyezzük, hogy forrás szintű dokumentáció az ITM_SourceDocs alkönyvtárban található a 

tárgyalási fejezetek szerinti tematizálásban. 

1-2. ábra - 
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A tananyag használata követi a ma még talán gyerekcipőben járó (legalább is az elterjedését tekintve) online 

oktatás módszertanát. Az általunk tervezett online oktatás két oktató munkamegosztó együttműködésén alapszik 

úgy, hogy azt előadó és az előkészítő szerepekre osztja. Az előadó a szintén mellékelt 

ITM_Framework_PReal_Solution alkönyvtárban lévő keretrendszer alkalmazásával tartja az előadást mely 

így szorosan követi a javasolt haladási sorrendet. Az egyes fejezetekben található példakódokat pedig az 

előkészítő disztributálja az online hallgatók felé, valamint kezeli azok írásos (chatszerű) felvetéseit. A fenti 

munkamegosztás lehetővé teszi, hogy a hallgatók adott esetben jelentősen eltérő egyéni igényeit, illetve a 

közösen használt állományokat hatékonyan kezeljük és elkerüljük az online oktatás legveszélyesebb 

hibalehetőségét, a hallgatók részleges vagy teljes lemaradását. Az alábbi ábrán jelzett keretrendszer tehát 

tartalmazza a fejezetek írásos anyagát a beillesztett kódokkal együtt, ahonnan az azonnal disztributálható. A 

hallgatók szintén hozzáférhetnek a keretrendszerhez, természetesen korlátozott jogosultságokkal, ezért nemcsak 

a broadcast képernyőn (központilag irányítva), hanem személyesen is olvashatják, értelmezhetik az anyagot. 

1-3. ábra - 
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A keretrendszer használata melletti online oktatás konkrét lehetőségét egy általános konferencia alkalmazás, 

vagy specializált online oktatórendszer biztosítja. 

A keretrendszer saját használati dokumentációját a következőkben adjuk meg: 

Magiszter keretrendszer dokumentáció 

1. A keretrendszer szerkezete 

A Magister keretrendszer a következő szerkezeti elemekből áll: 

• Fejléc 

• Bal oldali menüsor 

• Jobb oldali menüsor 

• Dokumentum-kezelő központi rész 

2-1. ábra - 
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1.1. A keretrendszer fejléce 

A fejléc tájékoztató jellegű információkat tartalmaz 

• az aktuálisan belépett felhasználóról, 

• az aktuálisan betöltött dokumentumról. 

A legalsó sorában egy státusz-információs rész kapott helyet, mely az elvégzett műveletekről, illetve azok 

sikerességéről tájékoztatja a felhasználót. 

A fejléc jobb felső sorában található az oldal hanganyagának némításra szolgáló ikon. 

Két alsó sarkában egy-egy jelölőnégyzet (checkbox) látható. Ezek segítségével a jobb és baloldali menüsor 

láthatóságát szabályozhatjuk, amivel megnövelhetjük a középső dokumentum-kezelő rész területét. 

2-2. ábra - 

 

1.2. Bal oldali menüsor 

A bal oldali menüsor két alapvető részre bontható. A felső részében végezhető el a felhasználók beléptetése, alul 

pedig a tananyaghoz feltöltött videótár elemei láthatók és indíthatók el. 
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2-3. ábra - 

 

1.3. Jobb oldali menüsor 

A jobb oldali menüsor felső részén az elérhető szöveges tartalmak láthatóak. Alul egy ikonsor kapott helyet, 

mellyel különböző segédeszközöket indíhatunk, ezek: 

• Számológép 

• Képszerkesztő 

• Jegyzetfüzet 

• PDF olvasó 

• Videó lejátszó 

2-4. ábra - 
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1.4. Dokumentum-kezelő központi rész 

A keretrendszer központi részén a tananyag egy fejezetét láthatjuk, valamint itt végezhetjük el adminisztrátori 

jogkörrel a keretrendszer működéséhez kapcsolódó beállításokat. 

A tananyag olvasásán túl lehetőségünk van jónéhány, az MS Word-ben megszokott funkció alkalmazására is. 

2-5. ábra - 

 

2. Belépés 

Az autentikációs rendszer különböző jogosultsági szintek alkalmazását teszi lehetővé. A jogosultságok az egyes 

kontrollok elérhetőségét engedélyezik/tiltják. A nem engedélyezett kontrollok láthatósága is szabályozható. 

Amennyiben egy funkció látható, de nem engedélyezett, a kontroll szürkén jelenik meg, és nem reagál a 

kattintásra. 
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A keretrendszer három autentikációs szintet kezel, a hallgatók, a tanárok, és az adminisztrátorok szintjét. 

Nyilvánvalóan a jogosultságok köre ebben a sorrendben bővül. A belépési felület mindegyik szintnél 

ugyanolyan, a választható felhasználók köre a regisztrált felhasználóhoz beállított csoporttól függ. 

2.1. Belépési felület 

A kiválasztott felhasználói csoport képére kattintva egy felbukkanó ablakban végezhetjük el a belépést. 

3-1. ábra - 

 

A legördülő listából válasszuk ki a felhasználót, gépeljük be a jelszavunkat, majd kattintsunk a Belépés gombra. 

3-2. ábra - 

 

Sikeres bejelentkezés esetén a Belépési felület bezáródik, a fő képernyő felső sorában a belépett felhasználó 

kiírásra kerül, a Fejezet cím alatt pedig a „Jogok beállítva… [ Felhasználónév ]” üzenetet láthatjuk. 

3-3. ábra - 

 

Sikertelen bejelentkezés, vagy a Belépési felület Mégse gombjának választása esetén is bezáródik a Belépési 

felület, de a fő képernyő felső sorában a „Vendég hallgató”, a Fejezet cím alatt pedig a „Jogok beállítva… [ 

sikertelen ]” üzenetet látható. 

3. Tartalom lista 

A Tartalom lista a keretrendszerhez tartozó szöveges (MS Word dokumentum formátumú) tartalmak betöltésére 

szolgáló rész. A fejezetek sorszámmal vannak ellátva, a tartalmukra utaló címüket a név fölé állva a megjelenő 

szövegablakban (tooltip) láthatjuk. 

3.1. Tooltipek 



 Összefoglalás  

 1227  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A tooltip tartalma: 

• Fejezet címe 

A fejezet tartalmára utaló rövid cím 

• Fejezet id 

A fejezet a Tartalom listában ezen az azonosítón szerepel 

• Dokumentum 

A fejezetet tartalmazó MS Word dokumentum fájl fájlrendszerbeli megnevezése 

• Méret 

Az MS Word dokumentum mérete KB-ban 

• Verzió 

Az MS Word dokumentum verziószáma 

3.2. Fejezet betöltése 

A kiválasztott fejezetet a Tartalom lista alján található Betöltés gombra kattintva tudjuk betölteni. A betöltés 

ideje a kiválasztott fejezet nagyságától függ, betöltés közben az oldal központi részén a Betöltés felirat látható. 

4-1. ábra - 

 

Sikeres betöltés esetén az oldal fejlécén megjelenik a betöltött fejezet címe: 
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4-2. ábra - 

 

4. A tananyag kezelése 

Minden tananyag elején tartalomjegyzék található, mely segíti az adott fejezetben való eligazodást. A 

tartalomjegyzék a Wordben megszokott módon hivatkozásokat tartalmaz az adott fejezetre, melyekre a 

CTRL+kattintás segítségével közvetlenül odaugorhatunk. 

A betöltött tananyagon elvégezhető manipulációk köre függ a felhasználóhoz rendelt jogosultsági szinttől. 

Ebben a részben minden funkciót bemutatunk, ha Ön az adott funkciót nem éri el, akkor a hozzátartozó ikon 

szürkén jelenik meg, és nem reagál az egérkattintásra. 

4.1. Menüsor 

A menüsor a dokumentum-kezelő rész felső részén található, az egyes menüpontok logikailag összerendezik az 

elérhető funkciókat. A funkciókat az Word 2007 óta megszokott szalagsor ikonjai segítségével érjük el. 

5-1. ábra - 

 

4.1.1. ITM menü 

Az ITM menü alatt a szokásos fájlműveleteket találjuk, úgymint: 

4.1.1.1. Új 

Új dokumentum nyitása. A szerkesztő ablakban lévő dokumentum helyére üres dokumentum kerül. 

4.1.1.2. Megnyitás 

Létező dokumentum megnyitása. A dokumentumot a szokásos Fájldialógus ablakból választhatjuk ki. Nem csak 

Word dokumentumot (*.docx), hanem Rich Text formátumú fájlt (*.rtf), szöveges állományt (*.txt), xaml 

fájlokat (*.xaml), valamint html tartalmat is megnyithatunk a keretrendszerben. 

4.1.1.3. Mentés 

A kezelő ablakban lévő dokumentum mentése. A betöltött fejezetet lementhetjük a saját fájlrendszerünkbe, a 

megjelenő fájldialógus ablakban adhatunk nevet a lementendő fájlnak, valamint kiválaszthatjuk a fájl típusát, 

ami lehet: 

• Word dokumentum (*.docx) – a Word 2007 előtti *.doc formátum nem támogatott 

• Web oldal (*.htm) 

• PDF fájl (*.pdf) 

• Rich Text fromátumú fájl (*.rtf) – jellemzően a Wordpad alkalmazás kimenő formátuma 

• Szöveges állomány (*.txt) 

• XAML fájl (*.xaml) 
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5-2. ábra - 

 

4.1.1.4. Mentés mint 

A kezelő ablakban lévő dokumentum mentése más néven és/vagy más formátumban. 

A Mentés menüponthoz hasonlóan a kezelőablakban lévő dokumentum mentését kérhetjük, a formátumot most 

közvetlenül kijelölhetjük a megfelelő ikonra kattintva. 

5-3. ábra - 

 

4.1.1.5. Nyomtatás 

A betöltött/szerkesztett dokumentumot kinyomtathatjuk a fájlrendszerben megszokott nyomtatóválasztó 

párbeszédablak segítségével, vagy a böngészőben megnyíló HTML nyomtatással. 

5-4. ábra - 
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• HTML nyomtatás 

Ebben az esetben a dokumentum a használt böngésző új ablakában nyílik meg, és meghívódik a böngésző 

Nyomtatás menüje. A Chrome esetében beállíthatjuk a nyomtatót, az oldalakat, a példányszámot, a tájolást, 

színes/fekete-fehér nyomtatást, a margókat. A nyomtatás gombbal elküldhetjük a nyomtatónak a 

dokumentumot. 

5-5. ábra - 
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• Közvetlen nyomtatás 

A nyomtatás a rendszer párbeszédablakán keresztül történik. 

5-6. ábra - 
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• Nyomtatási előkép 

A nyomtatandó dokumentum előképét van módunk megtekinteni a később tárgyalandó webes elrendezésben. 

A dokumentum megnyílik egy új böngészó ablakban, ahonnan a Print nyomógomb segítségével HTML 

nyomtatást kérhetünk. 

5-7. ábra - 
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4.1.2. Bázis menü 

A Bázis menühöz tartozó szalagsoron elsősorban a szöveg formázására szolgáló ikonokat találjuk. A 

szalagsoron lévő összes ikonhoz tartozik tooltip, melyet az egérmutató ikon fölé állításával tudunk elérni, és 

amely rövid információt ad az ikonnal elérhető funkcióról. 

5-8. ábra - 

 

4.1.2.1. Vágólap 

A vágólap tartalmának feltöltése és beillesztése 

• Kivágás 

A kijelölt szövegrészt vágólapra helyezi, miközben az eredeti helyéről kitörli 
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• Másolás 

A kijelölt szövegrészt vágólapra helyezi, miközben az eredeti helyén változatlanul hagyja 

• Beillesztés 

A vágólap tartalmát az aktuális kurzorpozíciótól kezdve a dokumentumba illeszti. 

4.1.2.2. Betűtípus 

A kijelölt szöveg formázására szolgáló ikonok 

• Betűtípus kiválasztása 

• Betűméret megadása 

• A betűméret növelése 

• A betűméret csökkentése 

• Minden formázás törlése 

• Félkövér, dőlt, aláhúzott, áthúzott betű kiválasztása 

Az aláhúzott formázás esetén megadhatjuk az aláhúzó vonal típusát és vastagságát. 

• A kijelölt szöveg alsó vagy felső indexben való megjelenítése 

• A szöveg háttérszínének megadása 

• A szöveg betűszínének megadása 

5-9. ábra - 

 

A szöveg betűinek formázását nem csak az ikonokon keresztül tehetjük meg, lehetőségünk van egy külön 

ablakban beállítani a formátumot: 

5-10. ábra - 
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4.1.2.3. Paragrafus 

Ebben a csoportban a bekezdésre vonatkozó formázási beállításokat találjuk: 

• Felsorolás és számozás beállításai 

• Behúzás növelése és csökkentése 

• Szövegirány beállítása balról jobbra vagy jobbról balra 

• Formázási szimbólumok mutatása ill. elrejtése 

• Szöveg igazítása balra, középre, jobbra, szövegkiegyenlítés, valamint szövegszéthúzás 

A szövegszéthúzás esetén a szövegben a szavak betűi közé is kerülhetnek üres karakterek 

• Paragrafus háttérszínének beállítása 

5-11. ábra - 
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A bekezdés formázási tulajdonságait sem csak az ikonokon keresztül állíthatjuk be, lehetőségünk van egy külön 

ablakot nyitni: 

5-12. ábra - 

 

4.1.2.4. Szerkesztés & Módosítás 

• Keresés/Csere indítása 

Az ikonra kattintva a következő ablak jelenik meg. Ezt a funkciótn a CTRL+F billentyűk lenyomásával is 

elérhetjük. 

5-13. ábra - 
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• Helyesírás ellenőrzés be/ki kapcsolása 

A helyesírás ellenőrzése csak angol nyelven érhető el. 

• Következő helyesírási hiba keresése 

A funkció csak a helyesírás ellenőrzés bekapcsolt állapota esetén működik 

5-14. ábra - 

 

4.1.2.5. Stílusok 

A szöveg formázása beépített stílusok használatával. 

5-15. ábra - 

 

A beépített stílusokat a szöveg alatti nyílra kattintva érhetjük el. A megnyíló kis ablakban választhatunk a 

beépített stílusok közül, melynek hatására a kijelölt szöveg automatikusan a választott stílus formázási 

beállításait kapja meg. 

5-16. ábra - 

 

A Stílus módosítás-ra kattintva kilistázásra kerülnek a választható stílusok. A mellettük lévő nyilacskával 

módosíthatjuk a beépített stílusok jellemzőit, illetve új stílust is felvehetünk, ha a New gombra kattintunk. 
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5-17. ábra - 

 

A stílus módosításakor, illetve új stílus felvitelekor az MS Word-nél megszokott Stílus módosító ablak nyílik 

meg: 

5-18. ábra - 

 

4.1.3. Beszúrás 

A Beszúrás csoportban a következő elemek beszúrása végezhető el: 

5-19. ábra - 
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4.1.3.1. Oldaltörés 

Az aktuális kurzorpozícióra egy oldaltöréspontot helyez el, az utána következő szöveg új oldalra kerül. 

4.1.3.2. Táblázat 

A táblázat beszúrásakor meg kell mondanunk, hogy hány sorból és hány oszlopból fog állni a táblázatunk: 

5-20. ábra - 

 

Választhatjuk a Táblázat beszúrást is az előző ablakban, ekkor számmal kell megadnunk a sorok és az oszlopok 

számát: 

5-21. ábra - 

 

4.1.3.3. Hivatkozás 

Hivatkozásként beszúrhatunk 
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• hiperhivatkozást 

• könyvjelzőt 

• kereszthivatkozást 

5-22. ábra - 

 

4.1.3.3.1. Hiperhivatkozás 

Kétféle hiperhivatkozást adhatunk meg: lehet egy létező fájl vagy weblap, de lehet a dokumetumunk egy adott 

pontja. Ha a Létező fájl vagy weboldal-t választjuk, akkor a Cím mezőt tetszőlegesen tölthetjük ki. Ha a 

Dokumentum egy adott pontját, akkor egy legördülő menüből választhatjuk ki az elérhető dokumentum 

tartalmakat. Eldönthetjük továbbá, hogy új ablakban vagy ugyanabban az ablakban kívánjuk megnyitni a 

hivatkozott tartalmat. 

5-23. ábra - 

 

4.1.3.3.2. Könyvjelző 

Dokumentumunk tetszőleges pontján helyezhetünk el könyvjelzőt, melyet a nevével azonosíthatunk. A 

könyvjelző kiválasztásával, és a Go To nyomógombbal közvetlenül ugorhatunk a dokumentum megjelölt 

pontjára. 

5-24. ábra - 
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4.1.3.3.3. Kereszthivatkozás 

Kereszthivatkozással lehetőségünk van a dokumentumunk egy-egy elemére (ábra, táblázat, címsor,…) 

hivatkozást elhelyezni bárhol máshol a dokumentumban. Tipikus használata, amikor a dokumentumunk adott 

ábrájára hivatkozunk a szövegben. A kereszthivatkozásban megjeleníthetjük az ábra feliratát, és a felhasználó a 

CTRL+kattintással közvetlenül navigálhat a hivatkozott dokumentum elemre. 

5-25. ábra - 
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4.1.3.4. Megjegyzés 

A dokumentum testzőleges pontján adhatunk megjegyzéseket a szöveghez, melyek oldalt egy 

szövegbuborékban láthatók és szerkeszthetők. A megjegyzések kezelését a korrektúra menüpontban végezhetjük 

el, ahol lehetőségünk van az összes megjegyzés elrejtésére/mutatására, illetve az összes megjegyzés egyszerre 

való törlésére. Ebben a menüpontban csak új megjegyzést fűzhetünk a szöveghez. 

5-26. ábra - 

 

4.1.3.5. Fejléc és lábléc adatok szerkesztése 
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A Fejléc vagy Lábléc kiválasztása után a dokumentum megfelelő területe szerkeszthetővé válik, kilépni belőle a 

dokumentum törzsrészébe való dupla kattintással lehet. A fejlécet és/vagy láblécet akkor is tudjuk szerkeszteni, 

ha a területükre duplán kattintunk. 

5-27. ábra - 

 

4.1.3.6. Szöveges adatok beszúrása 

A szöveges adatoknál dátumot és/vagy időpontot, oldalszámot, illetve programkódot szúrhatunk be a 

dokumentumba 

5-28. ábra - 

 

4.1.3.6.1. Dátum és idő 

A dátum és idő beszúrásánál a szerinti formátumok közül választhatunk. Eldönthetjük továbbá, hogy a beszúrt 

mező mindig módosuljon az aktuális dátum/idő értékére vagy sem. 

5-29. ábra - 
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4.1.3.6.2. Programkód 

Formázott programkódot szúrhatunk be a megnyíló ablak segítségével. A felső részbe másoljuk be a formázni 

kívánt programkódot, majd válasszuk ki a forrásnyelvet. (C#, Java, PHP és Xml formázási lehetőségek állnak 

rendelkezésre.) Eldönthetjük, hogy akarunk-e sorszámokat látni a sorok elején, illetve, hogy az egyes 

programsorok váltakozva jelenjenek-e meg. A megfelelő beállítások után nyomjuk meg a Preview gombot, 

melynek hatására a formázott kód megjelenik az ablak alsó részében. Ez a formázott szöveg fog a 

dokumentumba bekerülni, ha az Ok gombra kattintunk. 

5-30. ábra - 
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A dokumentumba bekerült kódrészlet tehát: 

5-31. ábra - 
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Ha a kódblokkon belül bárhol jobb egérgombbal kattintunk, elérhetjük a kódblokk szerkesztését, illetve 

törölhetjük a dokumentumból a kódblokkot. 

5-32. ábra - 
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4.1.3.7. Szimbólumok 

5-33. ábra - 

 

A megnyíló ablakban a teljes szimbólumkészlet látszik: 

5-34. ábra - 
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Ha nehézkesnek találjuk a keresést, szűkíthetjük a szimbólumkészletet pl. a matematikai szimbólumokra, illetve 

beállíthatjuk a betűkészletet is: 

5-35. ábra - 
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4.1.4. Elrendezés 

Az Elrendezés csoportban a dokumentumunk oldalméretét és elrendezését állíthatjuk be, melyeket akkor fogunk 

érzékelni, ha a Nézet menüpontban a Nyomtatási elrendezést választjuk, illetve a dokumentum nyomtatása 

során. 

5-36. ábra - 

 

4.1.4.1. Méret beállítás 

Választhatunk a beépített lapméretek között. Alapértelmezésben az A4 lapméret van beállítva. 

5-37. ábra - 
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4.1.4.2. Lapszélek beállítása 

Alapértelmezetten a Normal margó tartozik a dokumentumhoz, ha keskenyebbet/szélesebbet szeretnénk, itt 

tudjuk átállítani. 

5-38. ábra - 

 

4.1.4.3. Lap elrendezése 
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Választhatunk, hogy álló vagy fekvő helyzetű oldalakat akarunk nyomtatni, illetve lehetőségünk van az 

oldalakat 180, vagy 270 fokkal elforgatni. 

 

4.1.4.4. Oldaltörés beszúrása 

A menüpontban már helyezhettünk el oldaltörést a dokumentumban, itt több lehetőség áll a rendelkezésünkre. 

Beszúrhatunk egyrészt itt is sima oldaltörést, de szakasz törést is. A szakasz és az oldaltörés között a lényeges 

különbség, hogy szakasztöréssel megváltoztathatjuk a következő oldal elrendezését, tehát pl. így szúrhatunk be 

egy fekvő lapra diagramot az egyébként álló tájolású oldalakból álló dokumentumba. A szakasz törés esetén 

megmondhatjuk azt is, hogy a következő oldal mindenképpen a következő páros sorszámú (Páros oldal), illetve 

páratlan sorszámú (Páratlan oldal) legyen. 

5-39. ábra - 
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4.1.4.5. Vízjel elhelyezése a dokumentumban 

A vízjel a dokumentumban egy, a szöveg háta mögött elhelyezkedő szöveg vagy kép. Vízjel alkalmazásának 

több oka lehet, például egy cég logo esetén reklámfunkciója van, de közölhetjük vele a dokumentum célját 

(Vázlat), vagy az illegális felhasználás ellen védekezhetünk vele (Másolni tilos). Léteznek előre definiált 

vízjelek, de saját magunk is létrehozhatunk egyet. Válasszunk egy előre definiált vízjelet vagy kattintsunk a 

Felhasználó vízjel beszúrása ikonra. A Vízjel beállítás az egész dokumentumra érvényes lesz, ezért 

kikapcsolását a Vízjel visszavonására kattintva érhetjük el. 

5-40. ábra - 

 

A saját vízjelet a következő ablakon specifikálhatjuk. Itt is lehetőségünk van kikapcsolni a vízjelet (No 

watermark) 

5-41. ábra - 

 

A vízjel tehát az „ITM Magister” szöveg lett, a kiválasztott kék színnel, Verdana 84-es méretű betűtípussal, 

diagonálisan elhelyezve. Az eredményét a következő ábrán megtekinthetjük: 

5-42. ábra - 
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4.1.5. Hivatkozások 

A dokumentumba a következő típusú hivatkozáokat szúrhatjuk bele: 

• Tartalomjegyzék 

• Lábjegyzet 

• Idézet 

• Címke 

5-43. ábra - 

 

4.1.5.1. Tartalomjegyzék kezelés 

A Tartalomjegyzék ikonjára kattintva a felbukkanó ablakban tartalomjegyzéket vagy ábra-hivatkozás jegyzéket 

szúrhatunk be a dokumentumunk aktuális pontjára. 

Tartalomjegyzék esetén eldönthetjük, hogy az oldalszámok megjelenjenek-e vagy sem, ha igen, jobb vagy 

baloldalon, illetve, hogy a szöveg és az oldalszám között milyen karakterek legyenek láthatóak. Kiválaszthatjuk 

továbbá, hogy milyen mélységig jelenítsük meg a címsorokat. Az OK gomb hatására beszúrásra kerül a 

tartalomjegyzék. Az oldalszámok csak akkor töltődnek ki helyesen, ha nyomtatási elrendezésben látszik a 

dokumentum. 
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5-44. ábra - 

 

Ábrajegyzék esetén szintén az oldalszámok mutatását/elrejtését, jobb/baloldali megjelenítését, a kitöltő karaktert 

állíthatjuk be, valamint az ábrafeliratok között választhatunk. 

5-45. ábra - 
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4.1.5.2. Lábjegyzetek 

Ebben a részben lábjegyzetet illetve végszöveg-hivatkozást helyezhetünk el a dokumentumban. 

A lábjegyzetek sorszámozása automatikus, a szöveg mellett kis felső indexű sorszám jelenik meg. A lábjegyzet 

tartalma az oldal alján, a láblécben szerkeszthető. Az egeret a lábjegyzet hivatkozás/sorszám fölé mozgatva, a 

lábjegyzet tartalma tooltip szövegként látható. A végszöveg abban különbözik a lábjegyzettől, hogy a 

sorszámozott jegyzetek nem az oldal aljára, hanem a dokumentum/szakaszok végére szúródnak be. A láb és 

végjegyzetek között előre hátra lépkedésre is van módunk. 

5-46. ábra - 

 

A csoport jobb alső sarkában lévő nyilacskára kattintva lehetőségünk van a láb és a végjegyzetek beállításainak 

elvégzésre. 

5-47. ábra - 
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4.1.5.3. Címkézés 

Képaláírást vagy meglévő dokumentumelemre történő kereszthivatkozást szúrhatunk be. 

5-48. ábra - 

 

4.1.5.3.1. Címke beszúrása 

Ábráink, táblázataink, egyenleteink alá feliratot helyezhetünk el, melyben automatikus sorszámozást írhatunk 

elő. Ez a sorszámozás frissül/frissíthető egy-egy új aláírás beszúrásakor. 

5-49. ábra - 

 



 Összefoglalás  

 1257  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4.1.5.3.2. Kereszthivatkozás 

A szövegben bárhol elhelyezhetünk kereszthivatkozást egy ábrára, egy táblára, egy címsorra, vagy egy 

könyvjelzőre. A Cross Reference ablakban ki kell választanunk a hivatkozás típusát, illetve azt, hogy milyen 

szöveget akarunk a hivatkozott helyen látni. Ez lehet a teljes felirat, lehet csak a sorszám, lehet egy alatta/fölötte 

szöveg, stb…. Ha a kereszthivatkozást hiperhivatkozásként szúrjuk be, akkor a CTRL+kattintással közvetlenül 

képesek vagyunk a dokumentum hivatkozott pontjára navigálni. Miután kiválasztottuk a típust, választanunk 

kell egy konkrét hivatkozást is, majd nyomjunk rá az Insert gombra. 

5-50. ábra - 

 

4.1.6. Levelezés 

A Levelezés csoportban található funkciók jelenleg nem érhetőek el egyik felhasználói csoport számára sem. 

5-51. ábra - 

 

4.1.7. Korrektúra 
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A Korrektúra csoportban egyrészt a helyesírás ellenőrzés található, másrészt minden olyan funkció, mely egy 

dokumentum több felhasználó általi használatát hivatott kezelni. 

4.1.7.1. Helyesírás 

5-52. ábra - 

 

A Helyesírás ellenőrzése csak angol nyelven lehetséges. A szöveg aktuális pozíciója szerinti szakasz kezdetétől 

szavanként végez vizsgálatot, és ha hibát talál, javaslatot tesz a javításra, melyet a Change gombbal 

elfogadhatunk. 

5-53. ábra - 

 

Lehetőségünk van arra is, hogy a hibásnak talált szót felvegyük a szótárba, így annak bármilyen későbbi 

előfordulása sem lesz hibásnak minősítve (Add to Dictionary). 

A saját szótárunkat megtekinthetjük, szavakat adhatunk hozzá, illetve törölhetünk belőle az Edit Custom 

Dictionary-ra kattintva: 

5-54. ábra - 
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4.1.7.2. Megjegyzés 

A szöveg bármely pontjához, illetve kijelölt részletéhez beszúrhatunk megjegyzést, mely a szöveg mellett egy 

színes szövegbuborékban látszik és szerkeszthető. 

5-55. ábra - 

 

4.1.7.2.1. Új megjegyzés 

Új megjegyzés hozzáadása a szöveghez. 

4.1.7.2.2. Törlés 

A kijelölt megjegyzés végleges törlése. 

4.1.7.2.3. Előző/Következő 

Lépkedés a szöveg megjegyzései között előre/hátra 

4.1.7.2.4. Mutat/Elrejt 

Az összes megjegyzés egyszerre megmutatható/elrejthető, ha erre az ikonra kattintunk. 

4.1.7.2.5. Megjegyzések törlése 
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Az összes megjegyzés egyszerre törölhető. 

4.1.7.3. Korrektúra & Változáskövetés 

Amennyiben nyomon szeretnénk követni, hogy egy adott dokuemntumban ki, mikor, milyen változtatásokat 

hajtott végre, kapcsoljuk be a Változáskövetés-t. Ennek hatására minden módosítás, törlés, beszúrás, formázás, 

stb… naplózva és jelölve lesz a dokumentumban. A változtatásokat egyenként végignézhetjük, és eldönthetjük, 

hogy elfogadjuk vagy elvetjük-e azt. 

5-56. ábra - 

 

4.1.7.3.1. Vátozáskövetés 

A Változáskövetés mód ki/bekapcsolása 

4.1.7.3.2. Elfogadás 

Az ikonra kattintva véglegesítjük a kijelölt változást, és a következőre ugrnuk. Ha nincs kijelölve változás, 

akkor csak a következőre ugrás történik meg. Ha nem találunk következő módosítást, akkor folytathatjuk a 

keresést a dokumentum elejéről (Do you want to continue searching from the beggining of the dokument?). Ha 

nincs már több változáskövetéssel kezelt változás, akkor „A dokumentum nem tartalmaz változásokat” üzenetet 

kapjuk (The document contains no changes). 

Amennyiben lenyitjuk az Elfogadás ikonhoz tartozó legördülő menüt, az első menüpont működése megegyezik 

az ikon funkciójával. A Minden változás elfogadása kiválasztásakor a dokumentum összes, változáskövetéssel 

érintett változása véglegesítésre kerül. 

5-57. ábra - 

 

Az ikonra kattintva elvetjük a kijelölt változást, és a következőre ugrnuk. Ha nincs kijelölve változás, akkor csak 

a következőre ugrás történik meg. Ha nem találunk következő módosítást, akkor folytathatjuk a keresést a 

dokumentum elejéről (Do you want to continue searching from the beggining of the dokument?). Ha nincs már 

több változáskövetéssel kezelt változás, akkor „A dokumentum nem tartalmaz változásokat” üzenetet 

kapjuk.(The document contains no changes). 

Amennyiben lenyitjuk az Elvetés ikonhoz tartozó legördülő menüt, az első menüpont működése megegyezik az 

ikon funkciójával. A Minden változás elvetése kiválasztásakor a dokumentum összes, változáskövetéssel érintett 

változása elvetésre kerül. 
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5-58. ábra - 

 

4.1.7.3.3. Zárolás 

A dokumentumot zárolhatjuk a szerkesztés ellen azzal, hogy jelszóval védjük. Ekkor a dokumentum újbóli 

szerkesztése csak akkor lehetsége, ha begépeljük a korábban megadott jelszót. 

5-49. ábra - 

 

A zároláshoz szükséges jelszót kétszer kell begépelnünk. 

5-60. ábra - 

 

A zárolás feloldásához be kell írnunk az előzőleg megadott jelszót: 

5-61. ábra - 
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4.1.7.3.4. Szerkesztési jogosultságok 

A menüpont fejlesztés alatt áll. 

4.1.8. Nézet 

A dokumentumban kétféle nézet között választhatunk, a nyomtási elrendezés a beállított (vagy alapértelmezett) 

oldaltípusnak, méretnek, margóknak megfelelően tördeli a dokumentumot. A webes elrendezés esetén nincsenek 

oldaltörések, a dokumentum kitölti a rendelkezésére álló ablakterületet. 

5-62. ábra - 

 

4.1.9. Help 

A Help menüponton keresztül érhetjük el ezt a felhasználói dokumentációt, mely külön Pdf olvasó ablakban 

nyílik meg. 

5-63. ábra - 

 

4.2. Állapotsor 

A dokumentum-kezelő felület alsó részén található az állapotsor. Itt egyrészt válthatunk a dokumentum 

webes/nyomtatási elrendezése között, valamint a dokumentum nézetének méretét állíthatjuk egy csúszka, egy 

legördülő menü, vagy a + és – ikonok segítségével. 

5-64. ábra - 

 

4.3. Gyorselérési eszköztár 

A gyorselérési eszköztáron a Mentés, a Visszavonás és a Mégis (a visszavonás visszavonása) ikonok találhatók. 

5-65. ábra - 

 

4.3.1. Mentés gomb 

A Mentés gomb segítségével a betöltött fejezetet lementhetjük a saját fájlrendszerünkbe. Lásd az fejezetben 

leírtakat. 

4.3.2. Visszavonás 
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A művelet hatására az utolsó (illetve az azt megelőző néhány) művelet visszavonódik, a dokumentum visszaáll a 

műveletet megelőző állapotra. 

4.3.3. Mégis 

A visszavonás visszavonása, azaz egy korábbi visszavonásunk hatását tehetjük semmissé. 

4.4. Gyorsbillentyűk 

 

 



 Összefoglalás  

 1264  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

5. Videótár 

A keretrendszer bal oldali menüsorában láthatjuk a tananyag tartalomhoz tartozó videó tartalmakat. Ahogy a 

tananyag fejezetek, a videók is sorszámmal vannak ellátva, a tartalmukra utaló címüket a név fölé állva a 

megjelenő tooltip mutatja meg. 

5.1. Tooltipek 

A tooltip tartalma: 

• Videó id 

A videó a Videótárban ezen az azonosítón szerepel 

• Dokumentum 

A videót tartalmazó fájl fájlrendszerbeli megnevezése 

• Méret 

A videófájl mérete KB-ban 

• Verzió 

A videó verziószáma 

5.2. Videó állomány betöltése 

Amennyiben rákattintunk egy videó állományra, az automatikusan betöltődik a Videótár lista felett lévő mini 

videó lejátszóba (ITM media microplayer) 

6-1. ábra - 



 Összefoglalás  

 1265  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

5.3. ITM media microplayer 

A kiválasztott videó tartalom lejátszása, illetve a lejátszás újraindítása végezhető el ezzel a mikrolejátszóval. 

6-1. ábra - 
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A tananyaghoz tartozó videók megtekintésére létezik másik módszer is, ez a jobb oldali menüsor segédeszközei 

között található Videó lejátszó, melyről később részletesen szót ejtünk. 

6. Eszközök 

A jobb oldali menüsor alsó részén találhatóak a keretrendszerhez tartozó segédeszközök, melyek segítik a 

felhasználót abban, hogy a tananyag és videó tartalmakat hatékonyan tudják használni. 

7-1. ábra - 

 

6.1. Számológép 
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Kattintsunk a Számológép ikonjára, melynek hatására kapunk egy kis Számológép alkalmazást, mellyel a négy 

alapműveleten kívűl gyököt vonhatunk, inverzet(1/x,+-), illetve százalékot számolhatunk. 

7-2. ábra - 

 

6.2. Képszerkesztő 

Az ikonra kattintva a következő ablakban végezhetünk képmanipulációkat. 

Általánosan jellemző, hogy az egyes változtatások hatása azonnal végrehajtódik a képen. Ha mégsem kívánjuk a 

változást elvégezni, akkor kattintsunk a visszavonás ikonra a bal oldali menü tetején (undo). Emellett van egy 

Mégis (Redo) ikon is, mely a visszavont műveletet ismételten elvégzi. 

7-3. ábra - 

 

6.2.1. Kép megnyitása 

Kattintsunk a Megnyitás (Open) ikonra és válasszuk ki a fájlrendszerből a szerkeszteni kívánt képet. 

7-1. ábra - 
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6.2.2. Átalakítások 

6.2.2.1. Méretezés 

A kép méretének beállítási végezhetők el ebben a részben. 

7-5. ábra - 

 

6.2.2.2. Vászon átméretezés 

A kép méretéhez képest megnövelhetjük/lecsökkenthetjük a vászon méretét, beállíthatjuk a kép elhelyezkedését 

a vászonon belül, illetve háttérszínt állíthatunk be a vászon színezésére. 

7-6. ábra - 
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6.2.2.3. Forgatás 90 

Kép elforgatása az óramutató járásával megegyező irányban 90 fokkal. 

6.2.2.4. Forgatás 180 

Kép elforgatása az óramutató járásával megegyező irányban 180 fokkal. (fejjel lefelé) 

6.2.2.5. Forgatás 270 

Kép elforgatása az óramutató járásával ellentétes irányban 270 fokkal. 

6.2.2.6. Lekerekítés 

A kép sarkainak lekerekítése során be lehet állítani a lekerekítés sugarát, a saroknál maradó rész háttérszínét. Itt 

adhatunk keretet is a képhez, a keret vastagsága és színe választható. 

7-7. ábra - 

 

Fenti beállítások eredménye az eredeti képen: 

7-8. ábra - 
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6.2.2.7. Horizontális tükrözés 

A kép tükrözése a függőleges szimmetria tengelyére 

6.2.2.8. Vertikális tükrözés 

A kép tükrözése a vízszintes szimmetria tengelyére 

6.2.2.9. Kimetszés 

A kép egy részletének kivágása. A kivágott rész kerül az eredeti kép helyére. 

6.2.2.10. Szöveg beszúrása 

A kép területére bárhol szöveges információt helyezhetünk el. A szöveg megadása mellett beállíthatjuk a 

betűméretet, a betű színt, a szöveg vízszintes és függőleges pozícióját, valamint a szöveg elforgatásának szögét 

az első betűhöz, mint középponthoz képest. 

7-1. ábra - 
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A szöveg megjelenése a fenti beállításokkal: 

7-10. ábra - 

 

6.2.3. Beállítások 

A kép színbeállítását a HSV rendszerben a H(ue), azaz árnyalat, az S(aturation), vagyis telítettség és a Value, 

azaz a világosság megadásával szabhatjuk testre. 

6.2.3.1. Hue eltolás 

A kép árnyalatát állíthatjuk be egy csúszka segítségével: 

7-11. ábra - 



 Összefoglalás  

 1272  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

6.2.3.2. Szaturáció 

A kép telítettségének beállítására szolgáló funkció 

7-12. ábra - 

 

6.2.3.3. Kontraszt 

A fényerő és a kontraszt beállítása egy-egy csúszkával vagy konkrét érték megadásával. 

7-13. ábra - 

 

6.2.3.4. Szín inverzió 

A szín inverzió az összes színt invertálja, és a kép „negatívját” produkálja 

6.2.4. Effektusok 

6.2.4.1. Élesítés 
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A kép élesítése végezhető el, az élesítés mértéke csúszkával vagy számértékkel állítható be. 

7-14. ábra - 

 

6.2.4.2. Homályosítás 

A homályosítás éppen az élesítés ellentéte, vagyis segítségével a képet elhomályosíthatjuk. Ennek a mértéke 

szintén beállítható. 

7-15. ábra - 

 

6.2.5. Kép mentése 

A mentés ikonra kattintva a módosított képet lementhetjük a saját fájlrendszerünkbe. 

6.3. Jegyzetfüzet 

A Jegyzetfüzet segédeszközzel saját jegyzeteket készíthetünk a tananyaghoz, illetve a vágólap tartalmát 

megnézhetjük, szerkeszthetjük, elmenthetjük, stb… Saját formátumú, .sav kiterjesztésű állományokat tudunk 

kezelni ezzel az eszközzel. 

7-16. ábra - 
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6.3.1. Vágólap kezelése 

A szokásos vágólap műveleteket végezhetjük el a három ismert ikonnal: 

• Beillesztés 

A vágólap tartalmának beillesztése a dokumentum aktuális pozíciójára. 

• Kivágás 

A kijelölt szöveg vágólapra másolása és törlése a kijelölés helyén. 

• Másolás 

A kijelölt szöveg a vágólapra kerül, de az eredeti helyén is megmarad. 

6.3.2. Betűtípus 

A betű-beállítások közül lehetőség van kiválasztani a betűtípust, illetve a kiejlölt szöveget félkövérre, dőltre, 

vagy aláhúzottra állíthatjuk. 

6.3.3. Beszúrás 

A menüpont későbbi fejlesztésre van fenntartva. 

6.3.4. Nyomtatás 

A menüpont későbbi fejlesztésre van fenntartva. 

6.3.5. Fájl műveletek 

A fájl műveletekben elmenthetjük a szerkesztett állományt, betölthetünk egy korábban elmentett fájlt, illetve 

nyithatunk egy üres állományt. 
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6.4. PDF olvasó 

A PDF olvasó eszköz segítségével PDF tartalmakat tudunk betölteni egy új ablakba, a tananyaggal egyidőben 

olvasni, és szükség szerint kinyomtatni. 

7-17. ábra - 

 

6.4.1. Megnyitás 

A megnyitás ikonra kattintva az ismert fájldialógus ablak segítségével navigálhatunk a fájlrendszerben, és 

kiválaszthatjuk a betöltendő pdf formátumú fájlt. 

7-18. ábra - 

 

6.4.2. Nyomtatás 

Az ikon segítségével a PDF tartalmat kinyomtathatjuk. A nyomtatási beállításokhoz a rendszer Nyomtatási 

párbeszédablakát használhatjuk. 

7-19. ábra - 

 

6.4.3. Navigálás 



 Összefoglalás  

 1276  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A PDF dokumentumban a le/felnyilak segítségével lapozhatunk, de beírhatjuk a konkrét oldalszámot is, ahová 

ugrani szeretnénk. A jobboldali görgetősávval szintén tudunk a dokumentumon belül navigálni. 

7-20. ábra - 

 

6.4.4. Nézet 

A PDF dokumentum nézete nagyítható/kicsinyíthető a két kis nagyító ikonnal, vagy egy legördülő listából 

kiválaszthatjuk a nagyítás/kicsinyítés mértékét. 

7-21. ábra - 

 

6.4.5. Pan eszköz 

A Pan eszköz ikonja egy kapcsoló. Bekapcsolt állásban lehetőségünk van arra, hogy a dokumentumot az egér 

segítségével Fogd és Vidd módszerrel (Drag and drop) mozgassuk az ablakon belül. Kikapcsolt állapotban ez a 

funkció nem elérhető. 

7-22. ábra - 

 

6.4.6. Text selection 

Csak akkor tudunk szöveget kijelölni a dokumentumban, ha ez a kapcsoló be van kapcsolva, egyébként a szöveg 

kijelölés nem engedélyezett. 

7-23. ábra - 

 

6.4.7. Find 

Amennyiben a megnyitott PDF dokumentum kereshető szöveget tartalmaz, képesek vagyunk egy szöveg 

előfordulásait megkeresni ezen funkció segítségével. Gépeljük be a keresett szöveget, majd a megjelenő nyilak 

segítségével lépkedjünk a találatokon. Amennyiben nincs több találat, a „You have reached the end of the 

document” üzenetet kapjuk. 

7-24. ábra - 
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6.5. Videólejátszó 

A tananyaghoz kapcsolódó videó tartalmakat egy Videólejátszó segédeszköz segítségével is lejátszthatjuk. 

7-25. ábra - 

 

6.5.1. Videó tartalom betöltése 

Válasszuk ki a Videótárból a megtekinteni kívánt videó állományt, majd kattintsunk a Videó lejátszó Lejátszási 

lista gombjára, melynek hatására a videó betöltődés után automatikusan elindul. 

6.5.2. Kezelés 

A vezérlést a videó alatti ikonsorral tudjuk megvalósítani. 

6.5.2.1. Lejátszás/Szünet 

A lejátszást a lejátszó gomb segítségével indíthajuk el. A videó lejátszása közben ez az ikon Szünetre vált, 

amivel a lejátszást szüneteltethető. 

6.5.2.2. Időtartam 

A videó teljes időtartama, és az aktuális lejátszási idő látható a vezérlés következő részében. 

6.5.2.3. Hangerőszabályozás 

Hangerőszabályozást a kis hangszóró melletti csúszkán végezhetünk, némítást pedig a kis hangszóró ikonra 

kattintva. 

6.5.2.4. Teljes képernyős mód 

Lehetőség van a videót teljes képernyős módban megtekinteni, melyből az Esc billentyűvel, vagy a vezérlő 

teljes képernyős módot bekapcsoló ikonjára kattintva léphetünk ki. 

7. Adminisztráció 

A rendszerben a felhasználók és a jogosultságok, valamint a tanayagtartalmak kezelését csak az 

Adminisztrátorok végezhetik el. Az Adminisztrációs felületen a keretrendszerhez tartozó háttéradatbázis 

tartalmába tekinthetünk bele. 

8-1. ábra - 
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7.1. Lekérdezések futtatása 

Választhatunk a beépített lekérdezések közül vagy írhatunk saját lekérdezéseket is. 

7.1.1. Beépített lekérdezések 

Válasszuk ki a futtatni kívánt lekérdezést a legördülő listából, majd kattintsunk a letöltés gombra. A lekérdezés 

eredményét megtekinthetjük a táblázatban. 

A következő előre definiált lekérdezésből választhatunk: 
 

CRUDsections.sql A fejezetek azonosító és leíró adatait 

tartalmazó tábla 

CRUDGrants.sql A szabályozható jogok táblája 

CRUDGroups.sql A felhasználói csoportok táblája 

CRUDUsers.sql A felhasználók táblája 

CRUDUsersGrants.sql Felhasználók/csoportok és jogok 

kapcsolati táblája 

CRUDUsersGroups.sql Felhasználók és csoportok kapcsolati 

táblája 

selectuserssections.sql A felhasználók fejezetekhez való 

hozzáférési jogosultsága (felhasználón 

vagy csoporton keresztül) 

sleectusersgrants.sql A felhasználók keretrendszer funkcióihoz 

való hozzáférési jogosultsága 

(felhasználón vagy csoporton keresztül) 

7.1.2. Saját lekérdezések 
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Az adminisztrátor saját maga is írhat lekérdezéseket, amennyiben ismeri az adatbázis-sémát. A beépített 

lekérdezések mögötti SQL szintaxis minden letöltéskor automatikusan bemásolódik az SQL szöveges területre, 

ami azután szerkeszthető. 

Indítsunk egy felhasználói lekérdezést: 

8-2. ábra - 

 

Alul az alábbi SQL lekérdezést láthatjuk: 

 

Egészítsük ki a lekérdezést az alábbi módon: 

 

Ezután kattintsunk az Sql Direkt gombra. A futtatás eredményeképpen csak a Bence nevű felhasználók 

látszanak a táblázatban: 
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8-3. ábra - 

 

8. Szoftvertechnológia oktatás új modellben. 

(rövid összefoglalás az Országgyűlés Informatikai Bizottsága előtt 2009. március 11.-én tartott előadás 

anyagáról) 

http://einclusion.hu/2009-05-23/jegyzokonyv-e-befogadasugyi-eseti-bizottsag-marcius-11-i-uleserol/ 

Általános és világméretű jelenség, hogy a képzett informatikai szakemberek száma jóval kevesebb, mint amit 

az ipar, illetve a munkaerő piac igényel (-40%). Gyakori kifogás továbbá, hogy felsőfokú intézményeket 

elhagyók szakmai felkészültsége messze alatta marad az alkalmazók elvárásaitól. Magyarországra ez a jelenség 

különösen fájdalmas és jellemző. Az ipar visszajelzései a pályakezdők felkészültségéről lehangolóak, és nem 

azért, mert az egyetemek szakmai felkészültsége nem megfelelő, hanem azért, mert a hallgatók szinte minden 

előképzettség nélkül kezdik meg tanulmányaikat. 

Kiindulásként felvetem, hogy ennek oka (az egész világon) az informatikaoktatás évtizedek óta torzult 

szerkezete, melynek magyarázata a szoftvertechnológia középfokának teljes hiánya. Ez azt jelenti, hogy míg a 

matematika, kémia, fizika, biológia, vagyis a természettudományok mindegyikének szilárd középfokú tartalma 

van, addig a szoftvertechnológia (a korszerű problémamegoldás módszertana) olyan tudomány, amely csak 

felsőfokon létezik. Ennek következménye, hogy azt az elképesztő mennyiségű hozzáértést, amit ez a szakma 

felhalmozott az elmúlt harminchét évben, az egyetemi évek első két évében kell a hallgatóknak megtanulni a 

„nulláról indulva”. Ez pedig szinte lehetetlen! 

Az ipar elvárja legalább az alábbiakat: 

Az operációs rendszer kezelését. A rendszer API-ik professzionális használatát, 

Egy objektumorientált programozási nyelv mély és alapos ismeretét, 

A fejlesztői rendszer hatékony használatát, 

Az alapvető algoritmusok részletes ismeretét, 

Az általános tervezési minták gyakorlott alkalmazását, 

Valamilyen relációs adatbázis-kezelő menedzselésének gyakorlatát, 

Az adatbázis kezelő bemenő sql nyelvi változatának szakszerű ismeretét, 

Az alapvető hálózati technológiák ismeretét. 

A web-es közzététel technológiáit, 

http://einclusion.hu/2009-05-23/jegyzokonyv-e-befogadasugyi-eseti-bizottsag-marcius-11-i-uleserol/
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Az intranet-es és internetes biztonság, jogosultság és kóderedet kezelést, 

A produktivitást növelő eszközök használatát és tervezését. 

A rendszertervezési és megvalósítási ismeretek gyakorlott használatát, 

A korszerű csoportos fejlesztési metodikákat, 

A hatékony tesztelési technológiák ismeretét. 

Még felsorolni is sok! Mindezekkel a hallgatóknak nagyjából két év alatt kell megismerkedniük az egyetemi 

évek amúgy is jellemző túlterheltségében. Nincs idő arra, hogy a megtanult alapok olyan biztonsággal 

rögzüljenek, hogy arra jó minőségben specialistaképzést lehessen építeni. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy ez a gyakorlat az egész világon jellemző, vagyis sehol sem oktatnak 

középfokon széles körben tömegesen szoftvertechnológiát. 

Megoldásként javaslom, hogy kijelölve az alapvető fogalmak körét hozzuk létre (talán a világon először) a 

szoftvertechnológia középfokát! Készüljön egy kifejezetten középfokú szintű oktatási anyag a középiskolás korú 

diákok számára példatárakkal. Készüljön egy másik oktatási anyag didaktikai segédletekkel a középiskolai 

informatikai tanárok számára, melynek szerkezete a diákokéval azonos. 

A diákok tömeges képzése előtt virtuális tantermi képzéssel (MS OCS 2007, Adobe Connect Pro, vagy a nyílt 

forrás kódú pld. DimDim stb.) készítsük fel az oktatókat országszerte és a határon túl az egységes tananyag 

oktatására (kb. 300 fő). Ezt követően elsőként oktassunk korszerű szoftvertechnológiát Magyarországon a 

középiskolák természettudományos fakultációin másodiktól három éven át hetenként 4 órában. Az oktatás 

középfokát valóban középfokon oktatva többszörösére növelhető a képzési idő, ami biztosítja a szilárd alapokat 

és radikálisan megváltoztathatja az informatika szerepét a felsőoktatásban. 

Várható előnyök: A középfokon oktatott korszerű szoftvertechnológiát a hallgatók a legfogékonyabb korban 

tanulják meg, és ezért egész életükben magától értetődő természetességgel fogják használni. A felsőfokú 

képzésre érkező magalapozott középfokú tudással rendelkező hallgatókkal a specialista képzés színvonala 

jelentősen emelhető. Lehetőség nyílik a felsőfokú intézmény számára, hogy olyan innovációk megvalósításába 

vonja be az évenként megújuló középfokú szakmai kapacitást, melynek közvetlen gazdasági előnyei lehetnek. A 

korszerű és közös alapú szoftvertechnológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek a különböző 

természettudományos pályákon önállóan lesznek képesek szakterületük problémáinak megoldására vagy a 

megoldás támogatására. 

Módszertani törekvések: Kifejezetten gyakorlat-orientáltan, a tervezés során alapvetőnek ítélt technológiai 

alapfogalmak köré építve, az egyes fogalmakat azonnal szemléletesen begyakoroltatva. Mindenképpen 

assembly-alapozással.Hasznos lenne még, ha készülne egy nyílt forráskódú, egységes, produktivitást növelő 

eszközkészlet, mely a fenti képzések tananyagként, a hallgatók által az oktatási idő alatt elkészítve, gyarapítaná 

szakmai hatékonyságukat. 

8.1. A középfokú szofvertechnológia és a világ. 

Érdekes fejlemény, hogy a világ vezető infomatikai tényezőinek képviselői hat évvel a fenti koncepció 

magyarországi megszületése után közös videó üzeneteben, és egy, azóta folyamatosan fejlődő közösségi 

kezdeményezésben, szinte szó szerint hirdetik a fenti elveket, persze elsősorban az amerikai előnyök érdekében. 

Ebben a kezdeményezésben olyan személyek vallják a fenti középfokú bevezetési elveket, mint Bill Gates vagy 

Mark Zuckerberg… http://code.org/ 

9-1. ábra - 

http://code.org/
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A jelentős személyi támogatás és a donációk hatására a közeljövőben az amerikai oktatásban megjelenik a 

középfokú szoftvertechnika oktatása … 

9-2. ábra - 
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Ennek a tananyagnak az az alapvető célja, hogy a magyarországi tanárképzés szerves részévé tegye a középfokú 

szoftvertechnológiai hozzáértést, és így a diákok képzését. Abban a reményben, hogy kezdeményezésünk 

sikerrel jár, zárjuk a tananyag utolsó fejezetét. 

Budapest, 2013.01.14 

Barna Balázs 


