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Célok és tartalom
Előadás (az érdeklődés felkeltése)

a) A kurzus teljesítésének feltételei, szabályai (sillabusz)

b) Általános kép adása a programozásról

c) C nyelvi bevezetés: a C nyelv, típusok, vezérlési szerkezetek, mutatók, 

deklarációk, kifejezések, függvények, paraméterátadás.

Labor (saját munkastílus kialakítása)

a) szövegszerkesztő használata, forráskód indentálása

b) gcc, g++, cmake használata parancssorból

c) a manuál lapok használata (Linux programmer’s Guide lapok)

d) a PP 25-31. oldal példáinak letöltése, kipróbálása, megbeszélése a 

laborvezetővel. 

Laborkártyák

a) Forrás és deklarációs kártyák

Otthoni opcionális feladat

a) GNU/Linux rendszer telepítése, s a japán világbajnok HELIOS csapat 

szoftvereinek otthoni installálása (rcssserver, rcssmonitor stb.)

http://www.youtube.com/watch?v=BVWkndHk3AE

http://en.sourceforge.jp/projects/rctools/releases/

http://www.youtube.com/watch?v=BVWkndHk3AE
http://en.sourceforge.jp/projects/rctools/releases/


Kapcsoldó videók, 
videómagyarázatok és blogok

1) http://progpater.blog.hu/2011/02/01/az_elso_eloadas_1

http://www.youtube.com/watch?v=r2c-PKh7g8A

http://www.youtube.com/watch?v=ozuhCwlLbWk

2) http://progpater.blog.hu/2011/02/04/a_szappanoperak_nyelve

http://www.youtube.com/watch?v=vhMS9hXgDyU

3) http://progpater.blog.hu/2011/02/05/karakterhegyezes

http://www.youtube.com/watch?v=NOylCvvcsz0

http://www.youtube.com/watch?v=40--xKEah9k

4) http://progpater.blog.hu/2011/02/09/az_elso_eloadas_fizikailag

http://www.youtube.com/watch?v=4KbzGCLR86w

2012:  

1) http://progpater.blog.hu/2012/02/08/elindult_az_elit_kepzes

2) http://progpater.blog.hu/2012/02/15/retreat_hell

2020: https://www.youtube.com/c/nbatfai, https://www.twitch.tv/nbatfai

http://progpater.blog.hu/2011/02/01/az_elso_eloadas_1
http://www.youtube.com/watch?v=r2c-PKh7g8A
http://www.youtube.com/watch?v=ozuhCwlLbWk
http://progpater.blog.hu/2011/02/04/a_szappanoperak_nyelve
http://www.youtube.com/watch?v=vhMS9hXgDyU
http://progpater.blog.hu/2011/02/05/karakterhegyezes
http://www.youtube.com/watch?v=NOylCvvcsz0
http://www.youtube.com/watch?v=40--xKEah9k
http://progpater.blog.hu/2011/02/09/az_elso_eloadas_fizikailag
http://www.youtube.com/watch?v=4KbzGCLR86w
http://progpater.blog.hu/2012/02/08/elindult_az_elit_kepzes
http://progpater.blog.hu/2012/02/15/retreat_hell
https://www.youtube.com/c/nbatfai
https://www.twitch.tv/nbatfai


Számonkérés
Az írásbeli és a szóbeli vizsgán bármi (jegyzet, könyv, forráskód, számítógép

mobiltelefon stb.) használható! Sőt, a számítógép javallott! Csakis az elektronikus

vagy verbális kommunikáció tilos.



Számonkérés

http://progpater.blog.hu/2011/06/06/egy_informatikai_targy_vizsgajan

Az írásbeli vizsgát „brute force” EXOR törni kell…

http://progpater.blog.hu/2011/06/06/egy_informatikai_targy_vizsgajan


Minimális gyakorlati cél
A hallgató meg tudjon írni (másolás alapján) és le tudjon fordítani 

egyszerű kis C programokat, illetve az előadás végi „Helló, Világ!” C++ 

példát parancssorból cmake-el fel tudja éleszteni.

tár0000

int n=0x01

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010h=1

1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000h=31

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000h=32

Python: a program helyességének szükséges feltétele a jó 

olvashatósága (http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/kk/ )

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/kk/


Minimális elméleti cél
1) A hallgató tudjon értelmezni egy állapotátmenet diagramjával 

megadott Turing gépet (elmondani, hogy „a gép ebben az állapotban 

van, ezt olvassa, akkor átmegy ebbe, ezt írja és ide lép”)

2) Adott egyszerű grammatika esetén ismerje fel, mi a generált nyelv

3) Szintaktikai elemzés fogalmát meg tudja világítani

4) BNF-ben tudjon definiálni egyszerű fogalmakat, például mi egy „egész 

szám”

5) C nyelv kapcsán: típusok, vezérlési szerkezetek, mutatók, deklarációk, 

kifejezések, függvények, paraméterátadás



Szabályok (sillabusz)
Az UDPROG csoportban az első hetekben finomított közös doksi az 

irányadó! Miért használjuk a Facebookot? Mert más nem működött… 

Főbb tartalmi elemek:

• Labor jegy: saját DocBook XML 5.0 BHAX könyv megírása és 

megvédése, https://gitlab.com/nbatfai/bhax/-

/blob/master/thematic_tutorials/bhax_textbook_IgyNeveldaProgramozo

d/bhax-textbook-fdl.pdf

• Előadás jegy: megajánlás lehetősége

https://gitlab.com/nbatfai/bhax/-/blob/master/thematic_tutorials/bhax_textbook_IgyNeveldaProgramozod/bhax-textbook-fdl.pdf


Szabályok
A megajánlás lehetőségének elnyerése

Előadás XP

Labor XP

Vagy a kiegészítő feladat: Vörös Pipacs Pokol, 

https://github.com/nbatfai/RedFlowerHell

https://github.com/nbatfai/RedFlowerHell


Ha még nincs Linuxod…
A Gnome Partition Editor http://gparted.sourceforge.net LiveCD-jét (http://gparted-

livecd.tuxfamily.org) javaslom kiírni (Windows alatt például a

http://infrarecorder.sourceforge.net InfraRecorder programmal tudod ezt megtenni, az

Actions/Burn Image... menü választásával) Ezzel tudod zsugorítani a Windowst, majd

új partíciókat létrehozni stb. Sőt, ha menet közben úgy alakul – Hoppá – hogy már nem

tudod bebootolni a fentlévő oprendszereket, abban is segít. Ami fontos, addig, amíg

nincs mentésed, bele se kezd semmibe, mert megvan a jó esély, hogy mindent

elvesztesz a lemezedről!

http://gparted.sourceforge.net/
http://gparted-livecd.tuxfamily.org/
http://infrarecorder.sourceforge.net/


Variációk a „papíros programozásra”

„Ha papíron is lehetne programozni, akkor senki nem venne drága elektronikus

számítógépeket.”

„Papíron programozni olyan, mint víz alatt lélegezni.”

„Ha papíron lehetne programozni, akkor a MÉH lett volna meghatározó világcég és

nem a Microsoft.”



Mottóink
„Csak akkor értesz valamit, ha be tudod programozni. Te magad és nem valaki más!

Ha nem tudod beprogramozni, akkor csak úgy gondolod, hogy érted.” - Gregory

Chaitin: META MATH! The Quest for Omega

http://www.cs.auckland.ac.nz/CDMTCS/chaitin/omega.html

„Nem tudok kimerítő leírást adni arról, hogy hogyan tudsz megtanulni programozni --

nagyon összetett tudásról van szó. Egyet azonban elárulhatok: a könyvek és

tanfolyamok nem érnek túl sokat (sok, valószínűleg a legtöbb hacker autodidakta).

Aminek van értelme: (a) kódot olvasni és (b) kódot írni.” - Eric Steven Raymond: How

To Become A Hacker
A magyar fordítás: http://esr.fsf.hu/hacker-howto.html

„Talk to other programmers; read other programs. This is more important than any

book or training course.” - Peter Norvig: Teach Yourself Programming In Ten Years

http://norvig.com/21-days.html

http://www.cs.auckland.ac.nz/CDMTCS/chaitin/omega.html
http://esr.fsf.hu/hacker-howto.html
http://norvig.com/21-days.html


Web2 diákok Web2 tanárok

http://nodes.agr.unideb.hu/if2011/dokumentum/IF2011_CD_Kiadvany.pdf

Aktuális: http://smartcity.inf.unideb.hu/~norbi/DEACH/DEACHMinecraft005.pdf

http://nodes.agr.unideb.hu/if2011/dokumentum/IF2011_CD_Kiadvany.pdf


Kötelező olvasmányok

K&R: A C programozási nyelv

http://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=lon

glong&recnum=422685&pos=4

Benedek Zoltán, Levendovszky Tihamér: Szoftverfejlesztés C++ nyelven,

Budapest, 2007, Szak K

http://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=lon

glong&recnum=469668&pos=2

KR oldalak

BME old.

Aktuális lista: BHAX könyv Gutenberg csokor

http://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=422685&pos=4
http://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=469668&pos=2


Bátfai Norbert: Mesterséges intelligencia a 
gyakorlatban: bevezetés a robotfoci programozásba 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0

046_mesterseges_intelligencia_gyakorlatban_robo

tfoci/pt02.html

Bátfai Norbert: Párhuzamos programozás GNU/Linux 
környezetben: SysV IPC, P-szálak, OpenMP
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A
/2011-0063_01_parhuzamos_prog_linux/ch01.html

MIRC oldal

Könyvek

PARP old.

Aktuális lista: BHAX könyv Gutenberg csokor

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0046_mesterseges_intelligencia_gyakorlatban_robotfoci/pt02.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0063_01_parhuzamos_prog_linux/ch01.html


Labor: ki mit programoz éppen?



Előkészületek 1.
GNU/Linux

A robotfocitika három törvénye posztban bemutatott telepítés 

reprodukálása:

http://fersml.blog.hu/2010/12/28/a_robotfocitika_harom_torvenye

+soccerwindow: 

http://fersml.blog.hu/2011/01/01/fersml_avatar_2_robocup_foci_agens

http://progpater.blog.hu/2011/02/05/a_felkelo_nap_palyaja

kommentjében

Részletes telepítés Linux/Windows alatt

PARP 17

http://fersml.blog.hu/2010/12/28/a_robotfocitika_harom_torvenye
http://fersml.blog.hu/2011/01/01/fersml_avatar_2_robocup_foci_agens
http://progpater.blog.hu/2011/02/05/a_felkelo_nap_palyaja


Előkészületek 2.
Kapcsolódó filmek

http://www.imdb.com/title/tt0118884/

A Pi elosztott számításához http://www.imdb.com/title/tt1210166/

A robotfoci és a FerSML témák

érzelmi megalapozásához

http://www.imdb.com/title/tt0118884/
http://www.imdb.com/title/tt1210166/


Előkészületek 3.

KR 1~90

Hallgatói laborkártya

http://www.imdb.com/title/tt1251757/

http://www.imdb.com/title/tt1251757/


A programozásról általában

http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-1-1-3-080904-2

Imperatív

MIT, HOGYAN?

Deklaratív

MIT, HOGYAN?

http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-1-1-3-080904-2


Turing-féle gépek

Képek forrása és részletes leírás: Javát tanítok, 

http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5314387

Turing színház (9-12 éves korig!)

http://javacska.lib.unideb.hu/seged/szakkor-Turing.pdf

http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5314387
http://javacska.lib.unideb.hu/seged/szakkor-Turing.pdf


Turing-féle gépek

Képek forrása és részletes leírás: Javát tanítok, 

http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5314387

a páros bináris szavakat elfogadó gép.

Állapotátmenet diagramal megadott,

http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5314387


Univerzális Turing gépek

Képek forrása: Javát tanítok, http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5314387

Egy univerzális gép.

http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5314387


Megállási probléma

Képek forrása: Javát tanítok, http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5314387

T=E ?

http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5314387


Végtelen ciklus

tábla



Decimálisból unárisba átváltó 
Turing gép

„-1”

tár1 0 =

1 0 =

1 9 =

t=N

0 9 =

t=N+1



Kép forrása: http://arxiv.org/abs/0908.1159

Szorgos Hódok téma
Egyáltalán az emberek vagy a gépek sportja a programozás?

http://arxiv.org/abs/0908.1159


Kép forrása: http://arxiv.org/abs/0908.4013

http://arxiv.org/abs/0908.4013


Noam Chomsky, 50-60 évek, MIT, Nyelvészet és matematika

Chomsky-féle nyelvosztályok

S, X, Y „változók”

a, b, c „konstansok”

S → abc, S → aXbc, Xb → bX, Xc → Ybcc, bY → Yb, aY -> aaX, aY → aa

S-ből indulunk ki

---------------------------

S (S → aXbc)

aXbc (Xb → bX)

abXc (Xc → Ybcc)

abYbcc (bY → Yb)

aYbbcc (aY → aa)

aabbcc

Révész könyv, 12. o. (Bev. a form. nyelvek elméletébe, Akadémiai Kiadó, 1979

S (S → aXbc)

aXbc (Xb → bX)

abXc (Xc → Ybcc)

abYbcc (bY → Yb)

aYbbcc (aY -> aaX)

aaXbbcc (Xb → bX)

aabXbcc (Xb → bX)

aabbXcc (Xc → Ybcc)

aabbYbccc (bY → Yb)

aabYbbccc (bY → Yb)

aaYbbbccc (aY → aa)

aaabbbccc 

S (S → aXbc)

aXbc

S

aXbc (Xb → bX)

abXc

S

aXbc

abXc (Xc → Ybcc)

abYbcc

anbncn



Noam Chomsky, 50-60 évek, MIT, Nyelvészet és matematika

A, B, C „változók”

a, b, c „konstansok”

A → aAB, A → aC, CB → bCc, cB → Bc, C → bc

S-ből indulunk ki

---------------------------

A (A → aAB)

aAB ( A → aC)

aaCB (CB → bCc)

aabCc (C → bc)

aabbcc

Révész könyv, 13. o. (Bev. a form. nyelvek elméletébe, Akadémiai Kiadó, 

1979)

A (A → aAB)

aAB ( A → aAB)

aaABB ( A → aAB)

aaaABBB ( A → aC)

aaaaCBBB (CB → bCc)

aaaabCcBB (cB → Bc)

aaaabCBcB (cB → Bc)

aaaabCBBc (CB → bCc)

aaaabbCcBc (cB → Bc)

aaaabbCBcc (CB → bCc)

aaaabbbCccc (C → bc)

aaaabbbbcccc

anbncn



Noam Chomsky, 50-60 évek, MIT, Nyelvészet és matematika

G=(VN, VT, S, H)

H része (VN U VT)* VN (VN U VT)* X (VN U VT)* (= a bal oldalon 

legyen legalább egy nemterminális)

Mondatszerkezetű

Környezetfüggő (hossznemcsökkentő)

P1XP2 → P1QP2, P1, P2 eleme (VN U VT)*, X VN beli, Q (VN U VT)+ 

beli, kivéve S → üres, de akkor S nem lehet jobb oldali egyetlen 

szabályban sem

Környezetfüggetlen

X → P,  X VN beli, P (VN U VT)* beli,

(Jobb) reguláris

X → pY, X → p, X, Y VN beli, p VT* beli

Egy nyelv akkor ilyen típusú, ha ilyen grammatikával lehet generálni.

Pl. anbncn nyelv nem környezetfüggetlen.

Például programozási nyelvek 

szintaxisának leírására a BNF.



Szintaktikai elemzés

1) Szintaxis

2) Lexikai elemzés, lexikális egységek

3) Szintaktikai elemzés, szintaktikai egységek

4) A fordítóprogram feladata



BNF, Backus Normal Form
John Backus, ALGOL 60

Környezetfüggetlen nyelvekhez

<nem terminális> ::= konkatenációja terminálisoknak, nem 

terminálisoknak, illetve {iteráció}, [opcionális], alter|natíva 

<egész szám> ::= <előjel><szam>

<előjel> ::= [-|+]

<szam> ::= <szamjegy>{<szamjegy>}

<szamjegy> ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9



A CORBA világa
Common Object Request Broker Architecture

1) Elosztott

2) Heterogén

3) OO

Object Management Group 

(OMG)

http://www.omg.org

CORBA 3.1 (2008)

http://www.omg.org/spec/CORBA/3.1

C Language Mapping Specification

http://www.omg.org/spec/C/1.0/PDF/

C++ Language Mapping, Version 1.2

http://www.omg.org/spec/CPP/1.2/PDF/

http://www.omg.org/
http://www.omg.org/spec/CORBA/3.1
http://www.omg.org/spec/C/1.0/PDF/
http://www.omg.org/spec/CPP/1.2/PDF/


CORBA 3.1 interfészek, http://www.omg.org/spec/CORBA/3.1/Interfaces/PDF/

39. o.

Részlet az OMG IDL nyelvtanból:

<interface_dcl> ::= <interface_header> “{” <interface_body> “}”

<interface_header> ::= [ “abstract” | “local” ] “interface” <identifier>

[ <interface_inheritance_spec> ] 

OMG IDL

http://www.omg.org/spec/CORBA/3.1/Interfaces/PDF/


OMG IDL
CORBA 3.1 interfészek, http://www.omg.org/spec/CORBA/3.1/Interfaces/PDF/

39. o.

<interface_header> ::= [ “abstract” | “local” ] “interface” <identifier> 

[ <interface_inheritance_spec> ] 

<interface_inheritance_spec>::=

“:” <interface_name> { “,” <interface_name> }* 

http://www.omg.org/spec/CORBA/3.1/Interfaces/PDF/


A legnépszerűbb programozási nyelv

http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/tpci_definition.htm

TIOBE

index

http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/tpci_definition.htm


1964, M.I.T, Bell Labs, GE: MULTICS (Ken Thompson-1969 B nyelv, Dennis 

Ritchie)

1971, UNIX (és C nyelv-Dennis Ritchie) 

az AT&T forrásban (C források) is adja 

oktatási célokra a UNIX-ot

1974, Berkeley Egyetem: Berkeley UNIX (1977, Bill Joy, Berkeley Software 

Distribution, BSD)

1983, GNU (Richard Stallman)

1984, UNIX System V

1986, POSIX (Portable OS-IX)

1987, MINIX (Andrew S. Tanenbaum) 

1991, Linux (Linus Torvalds hallgatóként)

A C nyelv, történeti háttér
A Unix és a C együtt születtek, ezért a kurzusban ne erőszakoljuk Windows alatt a Unix 

környezet MinGW - (Minimalist GNU for Windows), Cygwin használatát!

D. Ritchie, K. Thompson: 

The UNIX Time-Sharing System (1974) 

http://citeseer.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.100.7314

http://citeseer.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.100.7314


A C nyelv

Unix Timeline: http://www.levenez.com/unix/ Tökéletes poszterek a szobádba!

Computer Languages Timeline: http://www.levenez.com/lang/

+1 trófea 
előadásra 
járóknak

http://www.levenez.com/unix/
http://www.levenez.com/lang/


PRINTF(3)                  Linux Programmer's Manual                 PRINTF(3)

NAME

printf,   fprintf,  sprintf,  snprintf,  vprintf,  vfprintf,  vsprintf,

vsnprintf - formatted output conversion

SYNOPSIS

#include <stdio.h>

int printf(const char *format, ...);

int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...);

int sprintf(char *str, const char *format, ...);

int snprintf(char *str, size_t size, const char *format, ...);

#include <stdarg.h>

int vprintf(const char *format, va_list ap);

int vfprintf(FILE *stream, const char *format, va_list ap);

int vsprintf(char *str, const char *format, va_list ap);

int vsnprintf(char *str, size_t size, const char *format, va_list ap);

DESCRIPTION

The functions in the printf() family produce output according to a for-

mat as described below.

...

CONFORMING TO

The   fprintf(),   printf(),   sprintf(),  vprintf(),  vfprintf(),  and

vsprintf() functions conform  to  C89  and  C99.   The  snprintf()  and

vsnprintf() functions conform to C99.

...

GCC(1)                                GNU                               GCC(1)

NAME

gcc - GNU project C and C++ compiler

SYNOPSIS

gcc [-std=standard]...

...

-std=

Determine the language standard.  This option is currently only

supported when compiling C or C++.  A value for this option must be

provided; possible values are

c89

iso9899:1990

ISO C90 (same as -ansi).

iso9899:199409

ISO C90 as modified in amendment 1.

c99

c9x

iso9899:1999

iso9899:199x

ISO C99.  Note that this standard is not yet fully supported;

see <http://gcc.gnu.org/gcc-4.1/c99status.html> for more infor-

mation.  The names c9x and iso9899:199x are deprecated.

gnu89

Default, ISO C90 plus GNU extensions (including some C99 fea-

tures).

gnu99

gnu9x

ISO C99 plus GNU extensions.  When ISO C99 is fully implemented

in GCC, this will become the default.  The name gnu9x is depre-

cated.

c++98

The 1998 ISO C++ standard plus amendments.

gnu++98

The same as -std=c++98 plus GNU extensions.  This is the

default for C++ code.

...

/*

* Bináris hatványozás mod k, 

* a 16^n mod k értékének kiszámítása.

*

* n a kitevő.

* k a modulus.

*/

long long int

binhatmod (long long int n, long long int k)

{

...

PP 228

$ gcc pi_bbp.c -o pi_bbp -lm -std=c99

$ ./pi_bbp 0 1000 1

243F6A8885A308D313198A2E03707344A4093822299F3

1D0082EFA98EC4E6C89452821E638D01377BE5466CF34

E90C6CC0AC29B7C97C50DD3F84D5B5B547091...

Szabványok  és a C fordító

Mi történik:  gcc … -std=c99, -ansi (-std=c89)?



Szabványok



A kurzus elején használjuk a K&R körny referencia kézikönyv fejezetét, majd a

C99 szabványt

Rationale for

International Standard—

Programming Languages—

C

http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/C99RationaleV5.10.pdf

INTERNATIONAL STANDARD ©ISO/IEC ISO/IEC 9899:TC2

Programming languages — C

Munkaverzió:

http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf

Szabványok

http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/C99RationaleV5.10.pdf
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1124.pdf


Parancssori használat

1) Fordítás



Program előállítása
1) Fordítás

2) Relokáció, kapcsolatszerkesztő program

Részletesen lásd majd a 3. előadást!



ELF
(Executable and Linkable Format)

Részletesen lásd majd a 3. előadást!

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Elf-layout--en.svg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Elf-layout--en.svg


Verem

Heap

Data

BSS

Lokális változók, 

paraméterátadás.

Inicializált adatok (statikus és globális)

Inicializálatlan adatok (statikus és globális)

argv

Parancssor 

argumentumok

env

Környezeti változók

rodata

Kód

int main (int argc, char** argv, char** env)

{...

int main (int argc, char** argv, char** env)

{...

int main (void)

{

int a;

char* p;

// A számolást végző adott számú gyermekfolyamat létrehozása

proc_pid = (int *) malloc (procsz * sizeof (int));

PP 272

PP 236

Program a memóriában

int g2;

char *p2;

int main (void)

{

static int si;

int g = 16;

int main (void)

{

Dinamikusan foglalt terület

Text

int main (void)

{

const int ci = 16;

printf(„Hello, Vilag!”);

Z *= 2;



Informatikai analízis

a) Karakterkészlet

b) Lexikális egységek (pl. azonosító, kulcsszó, 

megjegyzés, literálok)   - scanner: LEX, FLEX

c) Szintaktikus egységek  - parser:  YACC, BISON

d) Utasítások (pl. értékadó, ugró, üres, szelekció, iteráció)

e) Program egységek (pl. blokk, függvény)

A C nyelv esetén lásd a K&R könyv „C referencia-kézikönyv” fejezetét!

Lex, Flex, Yacc, Bison kapcsán lásd: http://bme.ysolt.net/4_felev/Info2/Jegyzet/fony_jegyzet4.pdf

http://bme.ysolt.net/4_felev/Info2/Jegyzet/fony_jegyzet4.pdf


LEX (Lexical Analyser Generator)

Tom Niemann

Portland, Oregon

epaperpress.com, http://epaperpress.com/lexandyacc/download/lexyacc.pdf 4.o.

http://epaperpress.com/lexandyacc/download/lexyacc.pdf


Első saját lexikális elemző

nbatfai@hallg:~/c$ lex -o lexikalis.c lexikalis.l

nbatfai@hallg:~/c$ gcc lexikalis.c -o lexikalis -lfl

nbatfai@hallg:~/c$ ./lexikalis

alma 55 5alma

szam=[55]alma 55 5alma

szam=[55]26 betu 6 szo 2 szam 2 sor

nbatfai@hallg:~/c$



Informatikai analízis: a változó

NÉV ATTRIBUTUM
érték

CÍM

Az ábra a szerző Juhász István 1993 évi Programozás 1 előadásán készített előadásjegyzete alapján készült.

tár

int valt

valt
int (hogy kell
értelmezni a 

bitmintát)
10…1

0x…

10…1

deklaráció



C típusok

char, short, int, long, 

unsigned, float, double.

Lásd még a K&R könyv „C referencia-kézikönyv/Típus-specifikátorok” fejezetét!

man limits.h:



C deklaráció
int valt, *mut, tomb[5], *muttomb[5], tomb2d[5][5], *fgv(), (*fgvmut)();

int valt; // a valt egy egész

int *mut; // a mut egy egészre mutató mutató

int tomb[5]; // a tomb egészek tömbje

int *muttomb[5]; // a muttomb egy mutató tömb, 5 darab 

// egészre mutató mutató van benne

int tomb2d[3][3]; // a tomb2d egy két dimenziós tömb

int *fgv(); // az fgv függvény egészre mutató mutatót ad 

// vissza

int (*fgvmut)(); // az fgvmut egy egészet visszaadó 

// függvényre mutató mutató



C deklaráció, a mutató

int valt; // a valt egy egész

int *mut=&valt; // a mut egy egészre mutató mutató

tár

int valt

tár

int valt int *mut=&valt



C deklaráció, a tömb

int tomb2d[3][3]; // a tomb2d egy két dimenziós tömb

tár5

tomb2d (tömb) tomb2d[1][1]=5

(egész)

tomb2d[1] (tömb)



Tömb inicializálása

tár1 2 3 4 5 6 7 8 9

nbatfai@hallg:~/c$ gcc t.c -o t

nbatfai@hallg:~/c$ ./t

[0][0]=1 [0][1]=2 [0][2]=3

[1][0]=4 [1][1]=5 [1][2]=6

[2][0]=7 [2][1]=8 [2][2]=9



C deklaráció

int (*fgvmut)(); // az fgvmut egy egészet visszaadó 

// függvényre mutató mutató

void *(*start_routine)(void*) ez mit deklarál akkor?

(A „void *” akármire mutathat.)



C deklaráció
void *(*start_routine)(void*) // a start_routine egy void*-ot 

// váró, void *-ot visszaadó 

// függvényre mutató mutató



void, void *
int

void1() // C tetsz, C++ void

{

}

int

void2(void)

{

}

…

void1();

void2();

void1(5);

//void2(5);

Mi történik, ha itt g++-al fordítasz?



typedef deklaráció
typedef int EGESZ, *EGESZP;

EGESZ egesz; // egesz egy egész

EGESZM egeszmut; // egeszmut egy egészet 

// megcímző mutató



C deklaráció
void (*BADBOY)();   // a BADBOY egy olyan függvényre 

// mutató mutató, ami nem kap és nem 

// ad vissza értéket

A forráscsipet: http://packages.debian.org/source/sid/crashme

http://packages.debian.org/source/sid/crashme


C deklaráció
typedef void (*sighandler_t)(int); 

// a sighandler_t egy olyan függvényre 

// mutató mutató, ami egy egészet kap és nem 

// ad vissza értéket



C kifejezések
Kifejezéseket rekurzívan építünk fel: a kifejezések egyszerűbb kifejezésekből 

épülnek fel zárójelek és operátorok segítségével, a rekurziót tipikusan lexikális 

egységek zárják le.

printf("%d\n", sizeof(char) * 8);

printf – azonosító

"%d\n"– karakterlánc

8 – állandó

sizeof, char – kulcsszó

Lásd még a K&R könyv „C referencia-kézikönyv/Kifejezések” fejezetét!



C kifejezések
printf("%d\n", sizeof(char) * 8);

printf – azonosító

"%d\n"– karakterlánc

8 – állandó

sizeof, char – kulcsszó

Lásd még a K&R könyv „C referencia-kézikönyv/Kifejezések” fejezetét!

„A függvényhívás olyan elsődleges kifejezés, amelyet”

…

<kifejezés>::=

<elsődleges_kifejezés>( [<kif_lista>] ) 

…

<elsődleges_kifejezés>

…

* <kifejezés> 

<sizeof kifejezés>

…

<elsődleges_kifejezés>::=

…

<azonosító>

<karakterlánc>

<állandó>

<kif_lista>::=

<kifejezés>

<kif_lista>, <kifejezés>

printf( <kif_lista> )
1

0

printf(<kif_lista>, <kifejezés>)
2

2

printf(<kifejezés>, <kifejezés>)
3

3

printf("%d\n", <kifejezés>)
4

1

<elsődleges_kifejezés>( <kif_lista> )
0

4



C kifejezések
Kifejezéseket rekurzívan építünk fel: a kifejezések egyszerűbb kifejezésekből 

épülnek fel zárójelek és operátorok segítségével, a rekurziót tipikusan lexikális 

egységek zárják le.

printf("%d\n", sizeof(char) * 8);

printf – azonosító

"%d\n"– karakterlánc

8 – állandó

sizeof, char – kulcsszó

Lásd még a K&R könyv „C referencia-kézikönyv/Kifejezések” fejezetét!

…

kifejezés::=

elsődleges_kifejezés( [kif_lista] ) 

…

elsődleges_kifejezés

…

sizeof kifejezés

…

elsődleges_kifejezés::=

…

azonosító

karakterlánc

állandó

kif_lista::=

kifejezés

kif_lista, kifejezés



C kifejezések
printf("%d\n", sizeof(char) * 8);

Jelen esetben (függvényhívás) talán nem érezhető triviálisan a kifejezés 

típusa: a hívás eredménye típusú. 

Mit fog kiírni?



C utasítások
A K&R könyv „C referencia-kézikönyv/Utasítások” fejezetében az 

összetett_utasítás a blokk.

<utasítás>::=

<összetett_utasítás>

<kifejezés> ; (alma = 5;)

if(<kifejezés>) <utasítás>

…

for…

…

goto <azonosító> ;

<azonosító> : <utasítás>

; (üres utasítás)

Lásd még a K&R könyv „C referencia-kézikönyv/Utasítások” fejezetét!



C utasítások
a) Üres

;

b) Kifejezés utasítás

++i;

printf(”Helló, Világ!”);

a=0;

c) Blokk

d) Feltételes

if

if else

e) Ciklusszervező

for, while, do while

f) break, continue, return

g) Goto, címkézett utasítás

h) Többszörös elágaztató

switch

Lásd még a K&R könyv „C referencia-kézikönyv/Utasítások” fejezetét 

és természetesen a laborok példaprogramjait!



C utasítások

Mi a különbség a két ciklus között? Mi a különbség a két feltétel között? (beugratós)



C programegységek

Blokk (skatulyázható)

Függvény (nem)



Lyuk a hatáskörben

Mit ír ki ez a program?

100

10000

10001

100

0



Függvények

(koordináták különbségeinek 

négyzetösszegéből vont 

négyzetgyök)

A problémamegoldás módszere,

illetve újrafelhasználhatóság.

Neve

Opc. formális paraméterei

Törzse

Opc. környezete

Opc. lokális változói

Formális paraméter lista

Aktuális paraméter lista

http://progpater.blog.hu/2011/02/13/bearazzuk_a_masodik_labort

http://progpater.blog.hu/2011/02/13/bearazzuk_a_masodik_labort


Informatikai analízis: a 
paraméterátadás

aktuális ATTRIBUTUM
érték

CÍM

Az ábra a szerző Juhász István 1993 évi Programozás 1 előadásán készített előadásjegyzete alapján készült.

Érték szerinti, a formális paraméter változtatása hatástalan az aktuálisra nézve.

formális ATTRIBUTUM
érték

CÍM

(Ha viszont mutatót adunk át, akkor a formális paraméteren keresztül történő

hozzáférés meg tudja változtatni az aktuális paramétert!)



Szörnyűségek

Ne írjunk olyan kódot, ami bármilyen értelemben feltételez egy 

kiértékelési sorrendet! – hogy ne kelljen gyógyszerészünket, 

vagy orvosunkat kérdezni.

(A paraméterek kiértékelésének sorrendjét a C nyelv nem 

határozza meg!)

4 2

4 2

1

1
Tgyfh.,     -el kezdi, azaz 

hátulról, akkor tgyfh. 

ezen belül is hátulról, 

akkor

(,) (1, 0) aktuálisokkal 

hívja de akkor nem adna 

2-t vissza vagy akkor 

most előlről nézzük: 

(,)(1,1)-el? …

Formális paraméter lista

Aktuális paraméter lista

A függvényargumentumok 

kiértékelési sorrendje nincs 

meghatározva!



Szörnyűségek



Szörnyűségek

0 1 1 1

1 0 2 1

Ne írjunk olyan kódot, ami 

bármilyen értelemben feltételez 

egy kiértékelési sorrendet! –

hogy ne kelljen 

gyógyszerészünket, vagy 

orvosunkat kérdezni.



Szörnyűségek



Szörnyűségek

1

-1



Szörnyűségek

0

1

2

3

4



Labor
Az első néhány laboron mindenképpen egyszerű szövegszerkesztőt és 

parancssort használjunk! A PP javasolta manuál lapokat mindig nyissuk ki, nézzük 

meg!



Programozó Páternoszter

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/#pp

GNU/Linux Windows

C C++ Java C#

C#

C++C
Hálózati

programozás

Mobil
programozás

Kernel
programozás

Adatbázis
programozás

GUI
programozás

Java

Platformok és nyelvek a 

jegyzetben

Programozási témák a 

jegyzetben

PP 17
Az oldalszámok a

0.0.247 verzióra

vonatkoznak.

http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/#pp


Az első laborokon: parancssor
$ joe env.c

vagy például

$ vi env.c

Páternoszterből forráskód kivágása és

ide beillesztése...

$ indent env.c Hogy szép legyen a forrás tördelése

$ gcc env.c -o env Futtatható fájl készítése a forrásból

$ ./env Az elkészített futtatható futtatása

SHELL=/bin/bash

...

USER=norbi

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

...

PWD=/home/norbi

LANG=hu_HU.UTF-8

...

#include <stdio.h>

int

main (int argc, char *argv[], char *korny[])

{

int i = 0;

while (korny[i] != NULL)

printf ("%s\n", korny[i++]);

return 0;

}  PP 272

Kezdőknek

Haladóknak



Manuál (kézikönyv) lapok
$ man init

INIT(8)                 Linux Rendszergazda Kézikönyve INIT(8)

NÉV

init, telinit - processz vezérlés inicializálása

ÁTTEKINTÉS

/sbin/init [ 0123456Ss ]

/sbin/telinit [ -t sec ] [ 0123456sSQqabcUu ]

LEÍRÁS

Init

Az  init  minden  processz  szülője.  Az  elsődleges szerepe, hogy pro-

cesszeket hozzon  létre  egy  szkript  alapján,  amely  a  /etc/inittab

fájlban található (lásd inittab(5)).  Ebben a fájlban találhatók azok a

bejegyzések amelyek hatására az init létrehoz gettyket minden  vonalon,

amin  a felhasználók be tudnak lépni.  E mellett ellenőriz autonóm pro-

cesszeket, amelyekre bármely adott rendszernek szüksége van.

FUTÁSI SZINTEK

A futási szint egy szoftver konfiguráció, amely csak egy  meghatározott

processz  csoport  létezését  engedi  meg. Az, hogy az init milyen pro-

cesszeket hozzon létre egy adott futási szinten a /etc/inittab  fájlban

van  definiálva.  Az  init nyolc futási szinten lehet: 0-6 és S vagy s.

Futási szintet úgy válthatunk, ha egy  privilegizált  felhasználó  fut-

tatja a

$ man w

W(1)                     Linux felhasználói kézikönyv W(1)

NÉV

w - Megmutatja, hogy ki van belépve és mit csinál.

ÁTTEKINTÉS

w - [husfV] [felhasználó]

LEÍRÁS

A  w információkat jelenít meg arról, hogy éppen hány felhasználó van a

gépen és hogy mit csinálnak. A fejléc megmutatja - ebben a sorrendben -

az  időt,  mióta  működik  a  rendszer,  jelenleg  hány felhasználó van

belépve és a rendszer átlagos terhelését az elmúlt 1, 5 és 15  percben.

$ w

13:12:14 up  1:00,  4 users,  load average: 0,99, 0,58, 0,25

USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT

norbi    tty7     :0               12:12    0.00s  1:07m  0.18s /usr/bin/gnome-

norbi    pts/0    :0.0             12:12   18:05m  0.52s  0.52s bash

norbi    pts/1    :0.0             12:42    0.00s  0.48s  0.00s w

norbi    pts/2    :0.0             13:07    3:56m 21.20s  0.14s make



A kézikönyv szervezése
1.szint – Felhasználói parancsok

man w

2.szint – Rendszerhívások 

man 2 read

3.szint – Könyvtári függvények

man 3 printf

4.szint – Eszközök

man 4 stdin

5.szint – Formátumok, protokollok

man 5 passwd

6.szint – Játékok

man 6 fortune

7.szint – Egyéb

man 7 hier

8.szint – Rendszeradmin

man 8 reboot

Tipp: hogyan írhatok saját manuál

lapot fejlesztett programomhoz?

Nézz meg egy példát és írd át!

http://packages.debian.org/source/sid/crashme

http://packages.debian.org/source/sid/crashme


A kézikönyv szervezése
W(1)                        FreeBSD General Commands Manual                   W(1)

NAME

w -- display who is logged in and what they are doing

SYNOPSIS

w [-dhin] [-M core] [-N system] [user ...]

DESCRIPTION

The w utility prints a summary of the current activity on the system,

including what each user is doing.  The first line displays the current

time of day, how long the system has been running, the number of users

logged into the system, and the load averages.  The load average numbers

give the number of jobs in the run queue averaged over 1, 5 and 15 min-

utes.

The fields output are the user's login name, the name of the terminal the

user is on, the host from which the user is logged in, the time the user

logged on, the time since the user last typed anything, and the name and

arguments of the current process.

The options are as follows:

READ(2)                   FreeBSD System Calls Manual                       READ(2)

NAME

read, readv, pread, preadv -- read input

LIBRARY

Standard C Library (libc, -lc)

SYNOPSIS

#include <sys/types.h>

#include <sys/uio.h>

#include <unistd.h>

ssize_t

read(int d, void *buf, size_t nbytes);

ssize_t

pread(int d, void *buf, size_t nbytes, off_t offset);

ssize_t

readv(int d, const struct iovec *iov, int iovcnt);

ssize_t

preadv(int d, const struct iovec *iov, int iovcnt, off_t offset);

DESCRIPTION

The read() system call attempts to read nbytes of data from the object

PRINTF(3)               FreeBSD Library Functions Manual              PRINTF(3)

NAME

printf, fprintf, sprintf, snprintf, asprintf, vprintf, vfprintf,

vsprintf, vsnprintf, vasprintf -- formatted output conversion

LIBRARY

Standard C Library (libc, -lc)

SYNOPSIS

#include <stdio.h>

int

printf(const char * restrict format, ...);

int

fprintf(FILE * restrict stream, const char * restrict format, ...);

int

sprintf(char * restrict str, const char * restrict format, ...);

int

snprintf(char * restrict str, size_t size, const char * restrict format,

...);

FD(4)                       FreeBSD Kernel Interfaces Manual                  FD(4)

NAME

fd, stdin, stdout, stderr -- file descriptor files

DESCRIPTION

The files /dev/fd/0 through /dev/fd/# refer to file descriptors which can

be accessed through the file system.  If the file descriptor is open and

the mode the file is being opened with is a subset of the mode of the

existing descriptor, the call:

fd = open("/dev/fd/0", mode);

and the call:

fd = fcntl(0, F_DUPFD, 0);

are equivalent.

Opening the files /dev/stdin, /dev/stdout and /dev/stderr is equivalent

to the following calls:

fd = fcntl(STDIN_FILENO,  F_DUPFD, 0);

fd = fcntl(STDOUT_FILENO, F_DUPFD, 0);

fd = fcntl(STDERR_FILENO, F_DUPFD, 0);

Flags to the open(2) call other than O_RDONLY, O_WRONLY and O_RDWR are

ignored.

PASSWD(5)                  FreeBSD File Formats Manual                     PASSWD(5)

NAME

passwd, master.passwd -- format of the password file

DESCRIPTION

The passwd files are the local source of password information.  They can

be used in conjunction with the Hesiod domains `passwd' and `uid', and

the NIS maps `passwd.byname', `passwd.byuid', `master.passwd.byname', and

`master.passwd.byuid', as controlled by nsswitch.conf(5).

For consistency, none of these files should ever be modified manually.

The master.passwd file is readable only by root, and consists of newline

separated records, one per user, containing ten colon (`:') separated

fields.  These fields are as follows:

name      User's login name.

password  User's encrypted password.

uid             User's id.

gid             User's login group id.

FORTUNE(6)                     FreeBSD Games Manual                    FORTUNE(6)

NAME

fortune -- print a random, hopefully interesting, adage

SYNOPSIS

fortune [-aDefilosw] [-m pattern] [[N%] file/directory/all]

DESCRIPTION

When fortune is run with no arguments it prints out a random epigram.

Epigrams are divided into several categories, where each category is sub-

divided into those which are potentially offensive and those which are

not.  The options are as follows:

-a    Choose from all lists of maxims, both offensive and not.  (See the

-o option for more information on offensive fortunes.)

HIER(7)            FreeBSD Miscellaneous Information Manual               HIER(7)

NAME

hier -- layout of file systems

DESCRIPTION

A sketch of the file system hierarchy.

/                root directory of the file system

/bin/        user utilities fundamental to both single-user and multi-user

environments

/boot/        programs and configuration files used during operating system

bootstrap

defaults/  default bootstrapping configuration files; see

loader.conf(5)

kernel/    pure kernel executable (the operating system loaded

into memory at boot time).

modules/   third-party loadable kernel modules; see kldstat(8)

REBOOT(8)                FreeBSD System Manager's Manual              REBOOT(8)

NAME

reboot, halt, fastboot, fasthalt -- stopping and restarting the system

SYNOPSIS

halt [-lnpq] [-k kernel]

reboot [-dlnpq] [-k kernel]

fasthalt [-lnpq] [-k kernel]

fastboot [-dlnpq] [-k kernel]

DESCRIPTION

The halt and reboot utilities flush the file system cache to disk, send

all running processes a SIGTERM (and subsequently a SIGKILL) and, respec-

tively, halt or restart the system.  The action is logged, including

entering a shutdown record into the wtmp(5) file.

The options are as follows:



$ man 2 read

READ(2)                   FreeBSD System Calls Manual                       READ(2)

NAME

read, readv, pread, preadv -- read input

LIBRARY

Standard C Library (libc, -lc)

SYNOPSIS

#include <sys/types.h>

#include <sys/uio.h>

#include <unistd.h>

ssize_t

read(int d, void *buf, size_t nbytes);

...

DESCRIPTION

The read() system call attempts to read nbytes of data from the object

referenced by the descriptor d into the buffer pointed to by buf.

...

STANDARDS

The read() system call is expected to conform to ISO/IEC 9945-1:1990

(``POSIX.1''). 

...

olvasva = read (kapu, buffer, BUFFER_MERET)

$ man 2 read

READ(2)                    Linux Programmer’s Manual                   READ(2)

NAME

read - read from a file descriptor

SYNOPSIS

#include <unistd.h>

ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);

DESCRIPTION

read()  attempts to read up to count bytes from file descriptor fd into

the buffer starting at buf.

If count is zero, read() returns zero and has  no  other  results.   If

count is greater than SSIZE_MAX, the result is unspecified.

RETURN VALUE

On success, the number of bytes read is returned (zero indicates end of

file), and the file position is advanced by this number. 

...

CONFORMING TO

SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001.

...



SHADOW(5)                File Formats and Conversions                SHADOW(5)

NAME

shadow - encrypted password file

DESCRIPTION

shadow contains the encrypted password information for user's accounts

and optional the password aging information. Included is:

- login name

- encrypted password

- days since Jan 1, 1970 that password was last changed

- days before password may be changed

- days after which password must be changed

- days before password is to expire that user is warned

- days after password expires that account is disabled

...

007

Bebootolunk egy telepítő lemezről vagy éppen (az első

előadásban említett)  Gparted Live CD-nkről és

Beboot és a matyi2006 jelszóval root-ok vagyunk!

mkdir /mnt/norbi

mount /mnt/hda4 /mnt/norbi

vi /mnt/norbi/etc/shadow

root:$1$wZ3bMDHK$Xogj2CHjy4.o3MEB2nhp00:13905:0:99999:7:::

umount /mnt/norbi



Karakterhegyezés



Karakterhegyezés

tárH e l l \n \0

"Hello\n"

tárA \n \0

„A\n"

src dest



Karakterhegyezés

aaaaa

bbbba



#include <stdio.h>

int

main ()

{

printf ("Hello, Vilag!");

return 0;

}

Helló, Világ! - printf

$ gcc printfhello.c -o printfhello

$ ./printfhello

Hello, Vilag!

PRINTF(3)                Linux Programmer's Manual                PRINTF(3)

NAME

printf,  fprintf,  sprintf,  snprintf,  vprintf, vfprintf, vsprintf,

vsnprintf - formatted output conversion

SYNOPSIS

#include <stdio.h>

int printf(const char *format, ...);

... Könyvtári függvénnyel

Könyvtári függvénnyel



#include <unistd.h>

int

main ()

{

write (1, "Hello, Vilag!", 14);

return 0;

}

Helló, Világ! - write

$ gcc writehello.c -o writehello

$ ./writehello

Hello, Vilag!

WRITE(2)                 Linux Programmer's Manual                 WRITE(2)

NAME

write - write to a file descriptor

SYNOPSIS

#include <unistd.h>

ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);

DESCRIPTION

... Rendszerhívással

Rendszerhívással

(Az előző fólia példában a printf() hívja a write()-ot.)



.data

hello:

.ascii  "Hello, Vilag!"

.text

.global _start

_start:

movl $4, %eax

movl $1, %ebx

movl $hello, %ecx

movl $14, %edx

int $0x80

movl $1, %eax

movl $0, %ebx

int $0x80

Helló, Világ! - .S

$ as asmhello.S -o asmhello.o

$ ld asmhello.o -o asmhello

$ ./asmhello

Hello, Vilag!

A megfelelő regisztekebe töltjük

a rendszerhívás kódját és para-

métereit:

write (1, "Hello, Vilag!", 14);

EAX  EBX       ECX        EDX

Rendszerhívással

exit (0);

EAX EBX



C a NetBeans IDE-vel
A (NetBeans telepítés) királyi útja: Java és NetBeans egyben:

http://java.sun.com/javase/downloads

Most éppen a JDK 6 Update 4 with NetBeans 6.0.1-t töltsük le innen, majd:

$ chmod +x jdk-6u4-nb-6_0_1-linux-ml.sh

$ ./jdk-6u4-nb-6_0_1-linux-ml.sh

Aztán a futtatás után (Fedora-n pl., Fejlesztés menüből indítva)

Tools/Plugins menüből az Available plugins fülön belül válasszuk

C/C++ ha cézni szeretnénk stb.

http://java.sun.com/javase/downloads


Nokia Qt SDK



Fejlesztőeszköz: KDevelop



Fejlesztőeszköz: KDevelop



cmake parancssorból



cmake parancssorból



Helló, Világ!



Helló, Világ!



Helló, Világ!



Fordítás, futtatás



Laborkártyák 

Mit ír ki kockás zárójelek között?

Mit írna ki printf ("[%d %d]\n", h, n); esetén?

Mit csinál ez a program?

Labor elején 16 hallgatónak 1 kérdés, 

gondolkodási idő nincs, azonnali válaszok! 

(A példákat nem kell begépelni, ugyanezek 

vagy hasonlók a PP-ben, elég bemásolni.)



Laborkártyák

Mit csinál ez a program?

Mit csinál ez a program?

Mit csinál ez a program, ha többször futtatod egymás után?



Laborkártyák

Mit csinál ez a program? (input vége Ctrl+D)



Laborkártyák

nbatfai@hallg:~/c$ gcc  atlag.c -o atlag

nbatfai@hallg:~/c$ gcc rszamok.c -o rszamok

nbatfai@hallg:~/c$ ./rszamok|./atlag

Mit ír ki és mit jelent az utolsó parancs?



Laborkártyák

Mi a különbség a két ciklus között? 

Mi a különbség a két feltétel között? 



Laborkártyák
Mi a különbség: man passwd és man 5 passwd között?



Laborkártyák
int a; 

int *b;

int c[5]; 

int *d[5];

int e[3][3]; 

int *f ();

int (*g)();

char a; 

char *b;

char c[5]; 

char *d[5];

char e[3][3]; 

char *f ();

char (*g)();

Mit takar az a, b, c, d, e, f, g? 

int a; 

int *b;

int c[5]; 

int *d[5];

int e[3][3]; 

int *f ();

void (*g)(int);

int a; 

int *b;

int c[5]; 

int *d[5];

int e[3][3]; 

int *f ();

void (*g)();

int a; 

int *b;

int c[5]; 

int *d[5];

int e[3][3]; 

int *f ();

void* (*g)(void *);



Labor-
kártyák

Mit ír ki ez 

a program? 



Otthoni opcionális feladat
A robotfocitika három törvénye posztban bemutatott telepítés 

reprodukálása:

http://fersml.blog.hu/2010/12/28/a_robotfocitika_harom_torvenye

+soccerwindow: 

http://fersml.blog.hu/2011/01/01/fersml_avatar_2_robocup_foci_agens

http://fersml.blog.hu/2010/12/28/a_robotfocitika_harom_torvenye
http://fersml.blog.hu/2011/01/01/fersml_avatar_2_robocup_foci_agens


Kötelező olvasmány

K&R könyvből olvassuk el (többször!) az első három fejezetet:

a) Bevezetés

b) Típusok, operátorok és kifejezések

c) Vezérlési szerkezetek

(kb. 70 o.)


