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Célok és tartalom
Előadás

a) Referenciatípus

b) OO alapelvek

c) Dinamikus tárkezelés

Labor

a) BogoMIPS

b) Qt (fraktálok, genom ábrázolások, életjáték)

Laborkártyák

a) Példás kártyák

Otthoni opcionális feladat

a) A japán világbajnok HELIOS csapat szoftvereinek otthoni 

tanulmányozása. 



Kapcsoldó videók, 

videómagyarázatok és blogok

http://progpater.blog.hu/2011/02/26/tan_csodallak_amde_nem_ertelek

_de_kepzetem_hegyvolgyedet_bejarja

http://progpater.blog.hu/2011/03/03/fegyvert_a_nepnek

http://progpater.blog.hu/2011/03/05/figyelem_ez_nem_gyakorlat

http://progpater.blog.hu/2011/03/05/szonyegen_a_human_genom

http://progpater.blog.hu/2011/03/06/utam_a_csucsra

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

mobiltelefon stb.) használható! (Az írásbeli vizsgán beszélni viszont tilos.) Hiszen az

én feladatom az lesz, hogy eldöntsem, jól felkészült programozóval, vagy mennyire

felkészült programozóval állok szemben.

http://progpater.blog.hu/2011/02/26/tan_csodallak_amde_nem_ertelek_de_kepzetem_hegyvolgyedet_bejarja
http://progpater.blog.hu/2011/03/03/fegyvert_a_nepnek
http://progpater.blog.hu/2011/03/05/figyelem_ez_nem_gyakorlat
http://progpater.blog.hu/2011/03/05/szonyegen_a_human_genom
http://progpater.blog.hu/2011/03/06/utam_a_csucsra


Minimális gyakorlati cél
A hallgató meg tudja írni (másolás alapján) és tudja módosítani a bevezető 

Qt példákat:

UDPROG, BHAX repókból

elsoQt/{Frak|Sejtauto|GenAblak})



Minimális elméleti cél
1) C++ típusok, paraméterátadás

2) OO alapelvek (egységbezárás, adatrejtés, öröklés)

3) Egyszerű osztályok (például a PolarGen) elkészítése

4) Dinamikus tárkezelés: new, new[ ] alapvető használata

5) Az Aranycsapat felállása az évszázad mérkőzésén



Referenciatípus

[morpheus@zion morpheus]$ gcc cs.c -o cs

[morpheus@zion morpheus]$ ./cs

a=7 b=5



Referenciatípus

[morpheus@zion morpheus]$ g++ cs2.c -o cs2

[morpheus@zion morpheus]$ ./cs

a=7 b=5



Visszatekintés
Az első előadás laborkártyáinak C++ átirata

[morpheus@zion morpheus]$ g++ c2.cpp -o c2

[morpheus@zion morpheus]$ ./c2

alma

alma



Visszatekintés
Az első előadás laborkártyáinak C++ átirata

[morpheus@zion morpheus]$ g++ r2.cpp -o r2

[morpheus@zion morpheus]$ ./r2

10  a

6  6

14  e

14  e

8  8

1  1

14  e

0  0

10  a

14  e



Visszatekintés
Az első előadás laborkártyáinak C++ átirata

[morpheus@zion morpheus]$ g++ a2.cpp -o a2

[morpheus@zion morpheus]$ ./a2

2.2

1

2.8

2[morpheus@zion morpheus]$



Visszatekintés
Az első előadás laborkártyáinak C++ átirata

[morpheus@zion morpheus]$ gcc k1.c -o k1 -lm

[morpheus@zion morpheus]$ ./k1

[morpheus@zion morpheus]$ more GyokKetto.txt

1.414214

[morpheus@zion morpheus]$ g++ k1.cpp -o k1

[morpheus@zion morpheus]$ ./k1

[morpheus@zion morpheus]$ more GyokKetto.txt

1.41421



Visszatekintés
Az első előadás laborkártyáinak C++ átirata

[morpheus@zion morpheus]$ gcc k2.c -o k2

[morpheus@zion morpheus]$ ./k2

1.414210

[morpheus@zion morpheus]$ g++ k2.cpp -o k2

[morpheus@zion morpheus]$ ./k2

1.41421



Visszatekintés
Az első előadás laborkártyáinak C++ átirata

[morpheus@zion morpheus]$ gcc k3.c -o k3 -lm

[morpheus@zion morpheus]$ ./k3

[morpheus@zion morpheus]$ more GyokKetto

Íf ö?

[morpheus@zion morpheus]$ file GyokKetto

GyokKetto: data

[morpheus@zion morpheus]$ g++ k3.cpp -o k3

[morpheus@zion morpheus]$ ./k3

[morpheus@zion morpheus]$ more GyokKetto

Íf ö?



Visszatekintés
Az első előadás laborkártyáinak C++ átirata

[morpheus@zion morpheus]$ gcc k4.c -o k4

[morpheus@zion morpheus]$ ./k4

1.414214

[morpheus@zion morpheus]$ g++ k4.cpp -o k4

[morpheus@zion morpheus]$ ./k4

1.41421



OO
Alapelvek:

a) egységbezárás

b) adatrejtés

c) öröklés

Komplex osztály, komplex tömb 

elemei komplex objektumok?

Zbl 0997.68170 

Bátfai, Norbert; Erdei, Szabolcs; Ispány, Márton

Developing a numerical library Maja in Java

http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/search/?q=an:0997.68170&format=complete

http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/search/?q=an:0997.68170&format=complete


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

(kb. a lap közepén a PolárGenerátor osztály)

Javaslatom az 
első Java osztályra

Osztálynév.javaclass Osztálynév {

}

Tulajdonság;
Tulajdonság;
Tulajdonság;

Viselkedés() {

}

Viselkedés() {

}

Tagok

Forrás: Bátfai Norbert: Nehogy már a

mobilod nyomkodjon Téged! DEENK 2008.

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


http://download.java.net/openjdk/jdk6/

openjdk-6-src-b12-28_aug_2008.tar.gz

Ha megírta a hallgató, akkor erre érdemes

felhívni a figyelmét, s arra is persze, hogy

ugyanezt találja a Sun-os JDK src.zip-ben is.

http://download.java.net/openjdk/jdk6/


OO
Alapelvek:

a) egységbezárás

b) adatrejtés

c) öröklés

src/polargen.h



OO
Alapelvek:

a) egységbezárás

b) adatrejtés

c) öröklés

src/polargen.cpp



OO
Alapelvek:

a) egységbezárás

b) adatrejtés

c) öröklés

src/polargenteszt.cpp



OO
nbatfai@hallg:~/masodikC++$ cmake .

-- The C compiler identification is GNU

…

-- Build files have been written to: /home/nbatfai/masodikC++

nbatfai@hallg:~/masodikC++$ make

Scanning dependencies of target polargen

[ 50%] Building CXX object 

src/CMakeFiles/polargen.dir/polargen.cpp.o

[100%] Building CXX object 

src/CMakeFiles/polargen.dir/polargenteszt.cpp.o

Linking CXX executable polargen

[100%] Built target polargen

nbatfai@hallg:~/masodikC++$ src/polargen

0.681487

0.791811

-0.452172

0.305843

-1.1143

-2.67287

0.923875

0.690822

-0.816956

-0.422164

nbatfai@hallg:~/masodikC++$



OO
Alapelvek:

a) egységbezárás

b) adatrejtés

c) öröklés



OO
Alapelvek:

a) egységbezárás

b) adatrejtés

c) öröklés

http://fersml.blog.hu/2011/01/05/ismerkedes_a_japan_helios_csapat_szoftvereivel_avagy_ne

hany_trivialis_hello_vilag

http://fersml.blog.hu/2011/01/05/ismerkedes_a_japan_helios_csapat_szoftvereivel_avagy_nehany_trivialis_hello_vilag


Labor
Qt példák

http://progpater.blog.hu/2011/03/06/utam_a_csucsra

http://progpater.blog.hu/2011/03/06/utam_a_csucsra

A videó lejátszása.

http://progpater.blog.hu/2011/03/06/utam_a_csucsra
http://progpater.blog.hu/2011/03/06/utam_a_csucsra


Mandelbrot halmaz 
http://progpater.blog.hu/2011/02/26/tan_csodallak_amde_nem_ertelek_de_kepzetem_hegyvolg

yedet_bejarja

http://progpater.blog.hu/2011/02/26/tan_csodallak_amde_nem_ertelek_de_kepzetem_hegyvolgyedet_bejarja


Mandelbrot halmaz
http://progpater.blog.hu/2011/02/26/tan_csodallak_amde_nem_ertelek_de_kepzetem_hegyvolg

yedet_bejarja

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

http://progpater.blog.hu/2011/02/26/tan_csodallak_amde_nem_ertelek_de_kepzetem_hegyvolgyedet_bejarja
http://www.tankonyvtar.hu/informatika/javat-tanitok-2-2-080904-1


Mandelbrot halmaz



Mandelbrot halmaz

frakszal.h



Mandelbrot halmaz

frakszal.cpp

frakablak.cpp



Mandelbrot halmaz

frakablak.h

frakablak.cpp



Mandelbrot halmaz
Dinamikus memóriakezelés

frakszal.h

frakszal.cpp



A John Horton Conway-féle életjáték
http://progpater.blog.hu/2011/03/03/fegyvert_a_nepnek

OO szempontból teljesen ua., mint az előző.

http://progpater.blog.hu/2011/03/03/fegyvert_a_nepnek


A Conway-féle életjáték
http://progpater.blog.hu/2011/03/03/fegyvert_a_nepnek

http://progpater.blog.hu/2011/03/03/fegyvert_a_nepnek


A Conway-féle életjáték
Dinamikus memóriakezelés

sejtablak.h

sejtablak.cpp



A Conway-féle életjáték
Dinamikus memóriakezelés (malloc()-os ismétlő ábra)

tárbool*

bool **

bool* bool*

tárbool boolbool bool bool bool

tár

bool ***racsok

bool **

racsok[0]

0. 1. 2.

bool*

magassag-1

...

...

...

0. 1. szelesseg-1

racsok[0][1]



A Conway-féle életjáték
Dinamikus memóriakezelés

sejtablak.cpp



Szőnyegen a humán genom
http://progpater.blog.hu/2011/03/05/szonyegen_a_human_genom

OO szempontból teljesen ua., mint az előző.

http://progpater.blog.hu/2011/03/05/szonyegen_a_human_genom


Szőnyegen a humán genom
http://progpater.blog.hu/2011/03/05/szonyegen_a_human_genom

genszal.h

http://progpater.blog.hu/2011/03/05/szonyegen_a_human_genom


Szőnyegen a humán genom
http://progpater.blog.hu/2011/03/05/szonyegen_a_human_genom

genszal.cpp

genszal.cpp

http://progpater.blog.hu/2011/03/05/szonyegen_a_human_genom


Figyelem, ez nem gyakorlat!!!
http://progpater.blog.hu/2011/03/05/figyelem_ez_nem_gyakorlat

0000001010101000000000000101000001010000000100100010001000100101100101010101010

1010100100100000000000000000000000000000000000001100000000000000000001101000000

00000000000001101000000000000000000101010000000000000000001111100000000000000000

00000000000000011000011100011000011000100000000000001100100001101000110001100001

101011111011111011111011111000000000000000000000000001000000000000000001000000000

00000000000000000001000000000000000001111110000000000000111110000000000000000000

000011000011000011100011000100000001000000000100001101000011000111001101011111011

11101111101111100000000000000000000000000100000011000000000100000000000110000000

00000000100000110000000000111111000001100000011111000000000011000000000000010000

00001000000001000001000000110000000100000001100001100000010000000000110001000011

00000000000000011001100000000000001100010000110000000001100001100000010000000100

0000100000000100000100000001100000000100010000000011000000001000100000000010000

0001000001000000010000000100000001000000000000110000000001100000000110000000001

00011101011000000000001000000010000000000000010000011111000000000000100001011101

0010110110000001001110010011111110111000011100000110111000000000101000001110110010

00000101000001111110010000001010000011000000100000110110000000000000000000000000

00000000001110000010000000000000011101010001010101010100111000000000101010100000

000000000001010000000000000011111000000000000000011111111100000000000011100000001

11000000000110000000000011000000011010000000001011000001100110000000110011000010

0010100000101000100001000100100010010001000000001000101000100000000000010000100

0010000000000001000000000100000000000000100101000000000001111001111101001111000

http://progpater.blog.hu/2011/03/05/figyelem_ez_nem_gyakorlat


Kezd ezzel, ha még nem tetted mással
http://progpater.blog.hu/2011/03/05/figyelem_ez_nem_gyakorlat

http://progpater.blog.hu/2011/03/05/figyelem_ez_nem_gyakorlat


Labor
PP 277



BogoMIPS
wget http://archive.debian.org/debian/pool/main/s/sysutils/sysutils_1.3.8.5.1.tar.gz

Módosítsd az alábbiak szerint (más ne is maradjon benne)

http://archive.debian.org/debian/pool/main/s/sysutils/sysutils_1.3.8.5.1.tar.gz


BogoMIPS
[morpheus@zion bogo-1.2]$ gcc -O2 bogomips.c -o bogomips

[morpheus@zion bogo-1.2]$ ./bogomips

Calibrating delay loop..0 2

0 4

0 8

0 16

0 32

0 64

0 128

0 256

0 512

0 1024

0 2048

0 4096

0 8192

0 16384

0 32768

0 65536

0 131072

0 262144

0 524288

0 1048576

0 2097152

10000 4194304

10000 8388608

40000 16777216

50000 33554432

100000 67108864

210000 134217728

420000 268435456

860000 536870912

1680000 1073741824

ok - 1278.00 BogoMips



Labor
Módosítsuk tovább!

0 4611686018427387904

0 9223372036854775808

0 18446744073709551616.000000

0 36893488147419103232.000000

0 73786976294838206464.000000



Labor
Teszteljük! (-O2 nélkül)



WM (esetünkben 3-2-2-3), a „6-3”

4-2-4

Középkezdés



Ötlet – szimuláció alapú
döntéstámogatás



Célok

• Távoli cél: szimuláció alapú szakértői rendszer.

• Közelebbi cél: olyan szimulációs modell kialakítása, 

melyben a megfigyelt jellemzők ugyanolyan valószínűségi 

tulajdonságokat mutatnak, mint a valóságban.



A közelebbi cél

Lássunk egy példát! Eddig 10 olyan világbajnokságot 

rendeztek, amiben az első négy hely négy 

negyeddöntő, két elődöntő, döntő  és a harmadik-

negyedik helyért folyó mérkőzéssel alakult ki. Ha ezen a 

10 tornán megvizsgáljuk a lőtt gólok számát és 

ugyanilyen tornákat szimulálunk a FerSML platformon, 

akkor a jelenlegi modellünket dicséri, hogy a szimulált  

és lőtt gólok számának eloszlása egyezik.

• Bátfai, N. (2010) The Socceral Force, ArXiv e-prints, 2010., 

http://arxiv.org/abs/1004.2003

http://arxiv.org/abs/1004.2003


Gyökerek – Jávácska ONE
https://sourceforge.net/projects/javacska/

• 2008, Év Informatikai Oktatója (Eurosmobil Open Source bejelentése)

http://www.mvisz.hu/index/oktatoi_dij.html

• Bátfai N., “Mobiltelefonos játékok tervezése és fejlesztése”. 

PhD doktori disszertáció. 2010. http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/phd

• N. Bátfai, E. Bátfai, I. Pšenáková: Jávácska One: Open Source Mobile

Games to Revolutionize Education of Programming, Journal of Computer 

Science and Control Systems, Vol. 3., No. 2., pp. 5-10, (2010).

• Bátfai N, Bátfai M. E.: A mobiljáték-fejlesztés elméleti és gyakorlati 

momentumai. In: Híradástechnikai Szemle, LX. (2005) 5. p. 34-37., 

http://www.hiradastechnika.hu/data/upload/file/2005/2005_5/HT_0505-7.pdf

https://sourceforge.net/projects/javacska/
http://www.mvisz.hu/index/oktatoi_dij.html
http://www.inf.unideb.hu/~nbatfai/phd
http://www.hiradastechnika.hu/data/upload/file/2005/2005_5/HT_0505-7.pdf


Gyökerek – Jávácska ONE
https://sourceforge.net/projects/javacska/

A játék (foci szimulátor) szervezésének dinamikáját a 
felállások (a piramis) adják.

https://sourceforge.net/projects/javacska/


Ötlet – szimuláció alapú
döntéstámogatás

• N. Bátfai, „Footballer and Football Simulation Markup Language and related 

Simulation Software Development”, Journal of Computer Science and 

Control Systems, Vol. 3., No. 1., pp. 13-18, (2010). 

• Bátfai N. (2010): Bevezető számítások a labdarúgás szimulációs jelölőnyelv 

kialakításához, Híradástechnika, LXV: 5-6, 16-20.

• Bátfai N., Ispány M., Terdik Gy., Döntés előkészítő, információs és 

szimulációs rendszer a labdarúgásban, „A Szilícium Mező Regionális 

Informatikai Klaszter eddigi fejlesztése és további tervei” konferencia, 2010. 

február 19. , Debreceni Egyetem, Kassai úti Campus, Inkubátorház.



Alternatív tabellák*

a nemzeti bajnokságok vizsgálatához
http://progpater.blog.hu/2011/03/11/alternativ_tabella

• Bátfai N., Bátfai E. (2010) Nemzeti labdarúgó bajnokságok összehasonlító 

vizsgálata, Magyar Sporttudományi Szemle, beküldve.

*, http://hu.wikipedia.org/wiki/Alternat%C3%ADv_tabella

http://progpater.blog.hu/2011/03/11/alternativ_tabella
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alternat%C3%ADv_tabella


Irodalomkutatás és célkitűzés

Mesterséges 
intelligencia

Sporttudomány 
és „coaching”

Robot foci

(2D szimulációs liga)

Az általunk fejlesztendő terület

Sport Science Journals:

Journal of Human Sport and Exercise

Journal of Quantitative Analysis in Sports

Magyar Sporttudományi Szemle



Kitekintés – robotfoci

Miért alkalmatlan a mi céljainkra?

Jóval magasabb absztakciós szinten mozgunk: például

a piramis alapú üzem nálunk egy belépési pont, amit a robot 

focinál kialakítani már komoly eredmény. (Mi nem akarunk a 

semmiből egy olyan játékos ágenst kialakítani, aki 

rendelkezik a pálya és a játék egy belső reprezentációjával, 

így képes intelligens viselkedésre, mert triviálisan feltesszük, 

hogy ez adott.) 

(Aki elkészíti saját robotfocis csapatát, tapasztalni fogja, hogy 

ugyanaz a fejlesztői élmény, mintha csak egy LEGO robotot 

programozott volna.)



Szerver

Kitekintés – RoboCup Soccer 2D 
Simulation League

Alapcikk: Hiroaki Kitano, Minoru Asada, Yasuo Kuniyoshi, Itsuki Noda, and Eiichi 

Osawa. 1997. RoboCup: The Robot World Cup Initiative. In Proceedings of the

first international conference on Autonomous agents (AGENTS '97). ACM, New 

York, NY, USA, 340-347.

Szerver11+1 clients

TCP/UDP

Team Own

11+1 clients

Team Other

Monitor



The RoboCup Soccer Simulator

rcssserver

rcssserverclient

Érzékelés

Válasz

ZAJ

Egy szimulációs lépés:

6000 lépés 10 percben.

dash

turn

kick

…

https://sourceforge.net/projects/sserver/

https://sourceforge.net/projects/sserver/


Laborkártyák

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

int a; 

int *b;

int c[5]; 

int *d[5];

int e[3][3]; 

int *f ();

void* (*g)(void *);

int &h = a;

void fgv(int& i);



Laborkártyák 
Lefordul? Ha igen, mennyit ír ki?



Laborkártyák 
Lefordul? Ha igen, mennyit ír ki?



Lefordul? Ha igen, mit ír ki?

Laborkártyák 



bool **racs = racsok[racsIndex]; tgyfh racsIndex = 0

… if(racs[i][j] == ELO) … melyik cellát vizsgálja, ha 

i=1, j=szelesseg-1 és miért?

(sejtablak.cpp)

Laborkártyák 

tárbool*

bool **

bool* bool*

tárbool boolbool bool bool bool

tár

bool ***racsok

bool **

racsok[0]

0. 1. 2.

bool*

magassag-1

...

...

...

0. 1. szelesseg-1

racsok[0][1]



Otthoni opcionális feladat
A robotfoci japán szoftvereinek (librcsc, agent2d) tanulmányozása a KDevelop-

ban.



Otthoni opcionális feladat
A robotfoci japán szoftvereinek (librcsc, agent2d) tanulmányozása a KDevelop-

ban.

main_player.cpp



Kötelező olvasmány

Benedek Zoltán, Levendovszky Tihamér: Szoftverfejlesztés C++ 

nyelven, Budapest, 2007, Szak K.

487-489
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73-80


