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Bankkártyaszám

Készíts egy beviteli mezőt ( input ), melybe a felhasználó a bankkártyájának számát írhatja be. A

mező kitöltése közben a bankkártyaszám formátumnak megfelelően négy számjegyenként egy

szóköz-kötőjel-szóköz ( - ) karaktersort szúrjon be a scripted. Ha a bemenet hosszabb, mint 16

karakter (plusz az elválasztó karaktersorok), akkor a szkript vágja le a bemenet végén lévő extra

karaktereket! Ha a felhasználó visszatöröl a beírt bankkártyaszánból, a végén árván maradt -

karaktersor törlődjön automatikusan.

További feladatok

Példák

Megjegyzések tanárok számára

Hivatkozások

A bankkártya első számjegye jelöli, hogy melyik cég bocsájtotta ki a kártyát (4 ➡ Visa, 5 ➡
MasterCard). Ha Visa vagy MasterCard kártya számát írja be a felhasználó, akkor a beviteli

mező mellett (a span  elemben) jelenjen meg a kártyakibocsájtó neve. Ha más típusú

kártyaszám kerül a mezőbe, akkor az "Invalid card" szöveg jelenjen meg.

A kártyakibocsájtó neve mellett a boilerplate kódban található visa  vagy mastercard  kép is

jelenjen meg.

4567 - 9012 - 3456 - 7890

Az input.value  karaktertömbként indexelhető és átírható, illetve .length  tulajdonsággal is

rendelkezik.

insertAdjacentElement  dokumentáció (MDN)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element/insertAdjacentElement


Léptethető szám mező

Készíts egy olyan beviteli mezőt ( input ), melytől balra egy - , jobbra pedig egy +  gomb található. A

-  gombra kattintva a beviteli mezőben szereplő szám csökkenjen, a + -ra kattintva növekedjen

eggyel. Ha a beviteli mező nem számot tartalmaz, akkor tekintse a program az értékét 0-nak!

További feladatok

Megjegyzések tanárok számára

Hivatkozások

Lehessen megadni egy minimum és egy maximum értéket a beviteli mezőnek data

attribútumokon keresztül ( data-min , data-max ). Léptetéssel ne lehessen túllépni ezeken az

értékeken: ha a mező értéke eléri a minimumot, akkor a - , ha a maximumot éri el, akkor a +

gomb váljon inaktívvá!

A -  és a +  gombokat automatikusan, JavaScript segítségével hozd létre minden olyan

beviteli mező mellett, amely a stepper  stílusosztállyal rendelkezik!

Számmá alakításhoz használható a parseInt  függvény vagy az egy operandusú +  operátor.

Számmá alakítás nélkül a +  operátor szövegösszefűzést jelent!

A ||  operátor használható arra, hogy az alapértelmezett értéket 0-ra állítsuk!

A data-*  attribútumok eléréséhez használható a dataset  tulajdonság.

A beviteli mező elé és mögé az insertAdjacentElement  metódussal tudsz új elemet

beszúrni.

parseInt  dokumentáció (MDN)

dataset  dokumentáció (MDN)

insertAdjacentElement  dokumentáció (MDN)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/parseInt
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLOrForeignElement/dataset
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Element/insertAdjacentElement


Karika-számlálás

Készíts egy olyan beviteli mezőt ( input ), mely input  eseményre megszámolja a benne található

számokban a "kicsi karikákat", az alábbi módon:

Jelenítsd meg az eredményt az output  elemben!

Példák

Megjegyzések tanárok számára

A három megoldás nem a megoldás lépései, hanem egyre bonyolultabb, illetve a JavaScript

lehetőségeit egyre jobban kihasználó, eltérő megoldások.

az eredmény kiindulási értéke 0.

minden olyan szám, melyben egy "karika" szerepel (0,6,9), eggyel növeli az eredményt.

ha egy számban két karika szerepel (8), az kettővel növeli az eredményt.

minden egyéb számjegy vagy karakter nem változtat az eredményen.

6 ➡ 1

8 ➡ 2

69 ➡ 2

1000 ➡ 3

123457 ➡ 0

foo9bar8 ➡ 3



Táblázat generálás

Készíts olyan JavaScript programot, mely egy gomb megnyomására kilistáz előre megadott

adatokat (állatok egy farmon) strukturált formában egy táblázatba. A táblázathoz tartozzon fejléc!

További feladatok

Megjegyzések tanárok számára

Minden adathoz tartozik egy mező, ami logikai értéket tárol (az adott állat a házban él-e,

avagy sem; indoor ). Ha ennek értéke igaz , ebben az oszlopban a megjelenített szöveg

legyen Beltéri , míg hamis  esetén legyen Kültéri !

Amennyiben egy állat �atalabb, mint 5 év, a teljes sora legyen kékre színezve, egyébként

pirosra (alkalmazd rá a .young  vagy .old  stílusosztályt)!

Csak egyszer listázzuk az adatokat, ezt követően a gomb megnyomására nem történjen már

semmi!

Az eredeti adatok semmiképp se módosuljanak menet közben!

A három megoldás nem a megoldás lépései, hanem egyre bonyolultabb, illetve a JavaScript

lehetőségeit egyre jobban kihasználó, eltérő megoldások.



Vesszőbeszúrás

Adott egy mondat, melynek jelentése írásjelek (vessző, pontosvessző, pont) különböző helyre

történő beszúrásával változhat. Készít egy oldalt, ahol ezt a mondatot a következőképp írod ki:

minden szóköz helyett egy legördülő lista ( select ) jelenjen meg, melyből kiválasztható, hogy adott

helyre (a két szó közé) vessző, pontosvessző, pont, vagy sima szóköz kerüljön! A mondat végére se

felejts el legördülő listát tenni!

További feladatok

Megjegyzések tanárok számára

Az induló kódban adott egy magyar és egy angol mondat, érdemes a csoporthoz illőt választani.

Ha kiválasztottuk, hogy hova milyen írásjel kerüljön, egy gomb megnyomására írjuk ki a

mondatot!

Az előbbi gomb egy listához fűzze hozzá a mondatot, megtartva így a korábbi

gombnyomásokkor keletkezett mondatokat is.



Településszűrés

Adott települések egy tömbje, amit listázni szeretnénk valamilyen keresési feltételnek megfelelően.

Készíts egy olyan oldalt, ahol egy keresőmezőbe ( input ) szöveg írható, és egy gomb ( button )

megnyomására azon települések kerülnek kiírásra, amik tartalmazzák a megadott keresőkifejezést!

További feladatok

Példák (mindkét további feladattal)

Megjegyzések tanárok számára

A mintakód tartalmaz egy tömböt magyar településekkel, egyet pedig német településekkel.

Érdemes magyar hallgatók esetében a magyar városokat, külföldi hallgatók esetében pedig a német

városokat példának felhozni.

A program ne legyen kis-nagybetű érzékeny!

Ne kelljen megnyomni a keresés gombot, minden gombnyomást követően listázzuk a

településeket az aktuális kifejezésnek megfelelően!

b  ➡ Balassagyarmat, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balkány,

Balmazújváros, Budapest, Debrecen, Szombathely

ba  ➡ Balassagyarmat, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balkány,

Balmazújváros, Szombathely

bal  ➡ Balassagyarmat, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balkány,

Balmazújváros

bala  ➡ Balassagyarmat, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonkenese

balat  ➡ Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonkenese

fehér  ➡ Fehérgyarmat, Újfehértó, Székesfehérvár



Táblázat színezés

Az oldalon adott egy táblázat, mely nem tartalmaz adatokat, azonban a táblázat minden cellájának 

data-color  attribútuma tárolja, hogy milyen színűre szeretnénk változtatni az adott cellát,

amennyiben a felhasználó rákattint. Ha egy cellára kattintanak, az adott cella háttere legyen

beállítva a megadott színre (ami cellánként eltér)! Feltehető, hogy minden color  egy érvényes

hexadecimálisan megadott szín.

Megjegyzések tanárok számára

A három megoldás nem a megoldás lépései, hanem egyre bonyolultabb, de egyre általánosabb

megközelítések. A harmadikban található delegate  függvény belső működése bonyolult lehet. A

smart delegálás részleteit ld. a tananyag 5.30 fejezetében.

http://webprogramozas.inf.elte.hu/tananyag/kliens/#esemenyek-buborekolasa-es-delegalasa


Összefoglaló és részletek

Készíts egy oldalt, ahol a .details  elemben található szövegek közül csak az összefoglaló (

.summary ) látszik, míg a részletek ( .text ) csak kattintásra jelennek meg, s újabb kattintásra

eltűnnek!

További feladatok

Megjegyzések tanárok számára

A harmadikban részfeladat megoldáshoz használandó delegate  függvény belső működése

bonyolult lehet. A smart delegálás részleteit ld. a tananyag 5.30 fejezetében.

Oldd meg úgy a feladatot, hogy az oldalon több .details  elem is lehet, mindegyik a saját 

.summary  és .text  elemeivel!

Oldd meg a feladatot több .details  elemre úgy, hogy csak egyetlen eseménykezelőt hozol

létre!

http://webprogramozas.inf.elte.hu/tananyag/kliens/#esemenyek-buborekolasa-es-delegalasa


Találd ki a számot

A feladatod egy olyan oldal készítése, ahol a felhasználó megpróbál kitalálni ( input  segítségével)

egy számára ismeretlen egész számot 1től 10-ig (melyet most még előre megadhatsz a kódba

égetve). A program adjon róla visszajelzést, hogy a gondolt szám kisebb, vagy nagyobb, mint amit a

felhasználó tippelt, találat esetén pedig írja ki, hogy a felhasználó eltalálta a számot.

További feladatok

Megjegyzések tanárok számára

A négy megoldás nagyobb lépésekben halad végig a feladaton, és a végére a teljes alkalmazást

valósítja meg.

Hivatkozások

A számot minden oldalmegnyitáskor véletlenszerűen generálja a program (1-től 10-ig)!

Lehessen új játékot kezdeni bármikor, illetve ha kitaláltuk a számot, ne lehessen többet

tippelni!

Új játék indításakor lehessen megadni, hogy mi a minimum, és mi a maximum, melyek közt a

program egy véletlen számra gondol!

A felhasználó nem csak egy számot ad meg, hanem kérdést tesz fel. Megad egy számot,

majd kiválasztja a "kérdőszót": a gondolt szám kisebb/nagyobb/egyenlő, mint a megadott

számom? A program erre igen / nem  választ ad. A játéknak akkor van vége, ha a felhasználó

kérdése az egyenlőséget vizsgálja, és a program válasza igen .

Ha a felhasználó kérdésére a program válasza nem , a program véletlenszerűen növelje vagy

csökkentse a gondolt számot eggyel, és erről tájékoztassa a felhasználót! Ekkor már a szám

kimozoghat az intervallumból!

Math.random()  dokumentáció (MDN)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Math/random


Szimbólumok

Rajzold meg a példák között szereplő szimbólumokat a vásznon!

Példák

   

Hivatkozások

canvas  dokumentáció (MDN)

rotate  dokumentáció (MDN)

translate  dokumentáció (MDN)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/rotate
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/translate


Logók

Rajzold meg a példák között szereplő céglogókat a vásznon!

Példák

   

Hivatkozások

canvas  dokumentáció (MDN)

rotate  dokumentáció (MDN)

translate  dokumentáció (MDN)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/rotate
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/translate


Pacman rajzolás

Rajzold meg Pacman-t, a híres videójáték-karaktert a vászonra!

További feladatok

Példák

Megjegyzések tanárok számára

Hivatkozások

Forgasd el a rajzot 45 fokkal!

A kódodból készíts függvényt! A függvénynek legyen négy paramétere: x , y , size  és 

rotation ! A rotation  paraméter alapértelmezett értéke legyen 0 ! A függvény rajzolja ki

Pacman képét az adott (x;y)  koordinátákba az adott méretben (a size  paraméter jelentheti

a sugarat vagy az átmérőt is), rotation  fokkal elforgatva!

Érdemes a fokokat radiánra váltást függvényben megvalósítani.

Érdemes az adott koordinátákba történő elforgatott rajzolást úgy megvalósítani, hogy először

elmentjük a rajzvászon transzformációs állapotát, majd a rajzvásznat transzformáljuk

eltolással és forgatással. A rajzolást követően állítsuk vissza a rajzvászon transzformációs

állapotát.

canvas  dokumentáció (MDN)

rotate  dokumentáció (MDN)

translate  dokumentáció (MDN)

save  dokumentáció (MDN)

restore  dokumentáció (MDN)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/rotate
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/translate
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/save
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/restore


Bolygó gyűrűkkel

Feladatod, hogy rajzolj egy bolygót (színes kör) körülötte gyűrűkkel (ellipszis) egy fekete háttéren.

Ügyelj rá, hogy a bolygó kitakarja a gyűrűk azon részét, amik a bolygó mögött lennének.

További feladatok

Példák

Megjegyzések tanárok számára

Hivatkozások

Alakítsd át a rajzoló függvényedet úgy, hogy az négy paramétert kapjon: x , y , radius , 

rotation . A függvény rajzolja a bolygót az adott (x;y)  koordinátákba! A bolygó sugara

legyen radius  és legyen rotation  fokkal elforgatva!

Fejleszd tovább a megoldásod, hogy a gyűrűt ne egyetlen vastag vonalként, hanem több,

vékony vonalként rajzold meg ciklus segítségével!

Ahhoz, hogy a bolygó kitakarja a gyűrűk egy részét először rajzold meg a bolygót, majd a

gyűrűket, végül rajzold újra a bolygó felét, amelyik a gyűrűket kitakarja!

Érdemes a fokokat radiánra váltást függvényben megvalósítani.

Érdemes az adott koordinátákba történő elforgatott rajzolást úgy megvalósítani, hogy először

elmentjük a rajzvászon transzformációs állapotát, majd a rajzvásznat transzformáljuk

eltolással és forgatással. A rajzolást követően állítsuk vissza a rajzvászon transzformációs

állapotát.

canvas  dokumentáció (MDN)

rotate  dokumentáció (MDN)

translate  dokumentáció (MDN)

save  dokumentáció (MDN)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/rotate
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/translate
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/save


restore  dokumentáció (MDN)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/restore


Csillagos égbolt

Feladatod, hogy csillagos égboltot rajzolj! Készíts egy függvényt, ami véletlenszerűen rajzol adott

darabszámú csillagot fekete háttérre! A csillagok legyenek véletlenszerűen változó méretűek és

véletlenszerű színűek!

További feladatok

Példák

Megjegyzések tanárok számára

Hivatkozások

Egészítsd ki a programot úgy, hogy ha a tetszőleges helyen az égboltra kattintunk, akkor ott

jelenjen meg egy új csillag!

Érdemes implementálni egy függvényt, ami véletlenszerű (egész) számot tud generálni

tetszőleges a  és b  érték között.

A csillagok színének generálásához érdemes a HLS(A) színrendszert használni.

Érdemes létrehozni egy külön függvényt létrehozni, ami adott (x;y)  koordinátába rajzol egy

darab csillagot!

Math.random  dokumentáció (MDN)

HSLA  szín dokumentáció (MDN)

addEventListener  dokumentáció (MDN)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Math/random
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/color_value#HSL_colors
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener


Mandala rajzolás

A feladatod egy olyan program készítése, melynek segítségével egy gombnyomásra mandala-szerű

képeket tudunk rajzolni. Ehhez az alábbi módszert használd: adott egy képzeletbeli külső és egy

belső kör. Ezeken a körökön mozognak képzeletbeli pontok minden lépésben. Minden egyes

lépésben a pontok a két körön adott szöggel elfordulnak (hogy pontosan hány fokkal, azt a HTML

vezérlők segítségével lehet megadni). Minden lépésben kötsd össze a két pontot egy egyenes

vonallal (ha szeretnéd, akár magukat a pontokat is megrajzolhatod)! Jó pár lépést követően a

vonalak elkezdenek egy mandala-szerű ábrát kirajzolni a két szög alapján, amit a bemenetekben

megadtál. A lépések számát szintén egy HTML vezérlőben lehet megadni. Kísérletezz különféle

paraméterekkel!

További feladatok

Példák

Megjegyzések tanárok számára

Adj hozzá az oldalhoz egy szín beviteli mezőt. Használd az ebben megadott színt a mandala

megrajzolására.

Alakítsd át a programot úgy, hogy ne legyen szükség a gomb megnyomására! Az oldal

betöltésekor automatikusan rajzolódjon meg az ábra, illetve ha bármelyik paraméter módosul,

akkor automatikusan az ábra is frissüljön!

Érdemes alapból a vászon közepébe helyezni a koordinátarendszer közepét.

Érdemes a fokokat radiánra váltást függvényben megvalósítani.

A mandala megrajzolását kétféleképp is meg lehet közelíteni:

egy olyan függvény készítése, ami kiszámolja egy pont koordinátáit egy szög és a

középponttól való távolság alapján,

a koordinátarendszer elforgatása a rajzolás előtt az adott szöggel és ezt követően a pont

megrajzolása az X tengelyen.



Hivatkozások

canvas  dokumentáció (MDN)

rotate  dokumentáció (MDN)

translate  dokumentáció (MDN)

save  dokumentáció (MDN)

restore  dokumentáció (MDN)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/rotate
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/translate
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/save
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/restore


Szivárvány

Feladatod, hogy készíts egy szivárványt ábrázoló gra�kát a vászonra! Ehhez rajzolj a vászonra adott

középponttal rajzolj folyamatosan növekvő sugarú és változó színű félköröket vagy félkoríveket!

További feladatok

Példák

Megjegyzések tanárok számára

Hivatkozások

Animáld a szivárványt a következőképp: az egyes félkörök/félkörívek folyamatosan forognak

eltérő sebességgel. A legbelső félkör sebessége legyen 1 egység. Az azt követőé 2 egység,

az azt követőé 3 egység, stb.

Az egyes körívek színei könnyen generálhatók HSL(A) színkoordináták segítségével.

Az animációhoz érdemes a különböző színű félköröket külön osztályban megvalósítani.

HSLA  szín dokumentáció (MDN)

rotate  dokumentáció (MDN)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/color_value#HSL_colors
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/rotate


Iránytű

Készíts egy oldalt, melynek közepén egy iránytű a kurzor irányába mutat, az bárhová is mozogjon a

felületen!

További feladatok

Megjegyzések tanárok számára

A trigonometrikus függvények ismerete (elsősorban szinusz, koszinusz, tangens és ezek inverze)

elengedhetetlen a feladat megoldásához!

Hivatkozások

Oldd meg a feladatot egy DOM elem forgatásával!

Oldd meg a feladatot egy canvas  segítségével!

atan2  dokumentáció (MDN)

canvas  dokumentáció (MDN)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Math/atan2
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API


Komplex feladatok

Audio vizualizáció: Vizualizáció készítése szimulált audió jelhez

Memóriajáték: Egyjátékos memóriakártya játék állatos képekkel

Naprendszer: Animáció készítése a naprendszerben keringő bolygókról

Akasztófa játék: Szókitalálós játék, ahol betűnként tippelünk, a helyes betűk felfedésre

kerülnek, rossz tippeléskor viszont az akasztófa épül. Vigyázz, hogy azelőtt kitaláld a szót,

mielőtt befejeződne az akasztás!

Pixel-art: Pixel-art szerkesztő készítése

Flappy bird: Készíts el egy �appy bird elvén működő egyszerű kis játékot!



Audio vizualizáció

Feladatod egy olyan program készítése, ami egy szimulált audio jelet vizualizál. Ennek az audio

jelnek a formátuma a következő: egy tömbben számokat tárolunk [0;200]  intervallumban. Első

feladatod, hogy generálj egy ilyen tömböt és töltsd fel véletlen számokkal az adott intervallumban.

Kezdetnek készíts egy tömböt 10 elemmel!

A következő lépés az audio jel vizualizációja. A tömb minden eleme egy adott hangsávot

reprezentál, az érték az adott hangsáv hangerejét jelöli. Ez az érték egy oszlopként fog megjelenni.

Minden oszlopnak azonos a szélessége (pl. 20px), a magasságuk pedig megegyezik a tömbben

tárolt értékkekkel.

Állítsd be a vászon méretét úgy, hogy beleférjen a vizualizáció. Minden oszloppár között, illetve a

vászon szélén is legyen valamennyi üres hely (pl. 10px). Végül rajzold meg a tömb elemeit

reprezentáló oszlopokat!

További feladatok

Változtassuk az audio jelet! Készíts egy függvényt, ami a tömb minden elemét külön-külön

változtatja egy véletlen generált egész számmal, ami egy adott intervallumba (pl. [-50;50] )

esik! Ügyelj arra, hogy a változtatás után is az eredeti minimum-maximum intervallumban

maradjanak a tömbben szereplő értékek! Használd ezt függvényt, hogy adott időközönként

megváltoztasd a tömbben tárolt értékeket és minden változtatás után rajzold újra a

vizualizációt!

Adj hozzá vezérlőket az oldaladhoz! Összesen öt beviteli mezőre lesz szükséged: 3 szín és 2

szám mezőre. Ezek a beviteli mezők három hangerő-intervallumot reprezentálnak: alacsony,

közepes és magas. A két szám a közepes és a magas hangerő határát adja meg. Jeleníts

meg minden oszlopot az általa reprezentált hangerőnek megfelelő színnel! Használd a

beviteli mezőkben megadott határokat és színeket! Gondoskodj róla, hogy ha a beviteli

mezők értékei változnak, akkor a vizualizáció is annak megfelelően változzon!

Tegyük a színek használatát okosabbá! Minden oszlopot három részre osztunk: alacsony,

közepes és magas tartományra a nekik megfelelő színekkel. Minden rész magassága feleljen

meg a beállításokban szereplő határértékeknek, a teljes magasság viszont legyen a tömbben

szereplő érték. Az egyes részeket válassza el fehér vonal! Ha a tömbben szereplő érték

kisebb, mint a magas hangerő határa, akkor értelemszerűen a magas hangerőnek megfelelő

rész hiányzik, hasonlóképpen a közepes hangerővel.

Adj egy új gombot az oldalhoz! Erre a gombra kattintva adj hozzá egy új hangsávot

vizualizációhoz (egy új elemet a tömbhöz)! Ennek az új hangsávnak a hangereje változzon



Példák

Megjegyzések tanárok számára

Hivatkozások

ugyanúgy, mint a többinek, a kezdeti hangereje legyen egy véletlenszerű szám az eredeti

tartományban!

Javasolt egy olyan függvény készítése, ami egy adott intervallumban generál egy véletlen

egész számot.

Téglalap rajzolásánál meg lehet adni negatív magasságot is. Ebben az esetben a téglalap

"lentről felfelé" rajzolódik.

Az animáció megvalósításához használhatjuk akár a requestAnimationFrame , akár a 

setInterval  függvényt.

Akár más fajta vizualizációk is készíthetők az adatokhoz, mint például egymás fölé helyezett

jelölőkkel (pl. körökkel) vagy egy megfelelő értékeket összekötő tört vonallal.

Math.random  dokumentáció (MDN)

canvas  dokumentáció (MDN)

requestAnimationFrame  dokumentáció (MDN)

setInterval  dokumentáció (MDN)

addEventListener  dokumentáció (MDN)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Math/random
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/window/requestAnimationFrame
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WindowOrWorkerGlobalScope/setInterval
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener


Memóriajáték

Készíts egy memóriajátékot, ahol a játékos kártyákat fordít fel, és igyekszik párosítani őket. Az

alkalmazás rendelkezzen a következő funkciókkal!

Megjegyzések tanárok számára

A következőkre kiemelt �gyelmet kell fordítani:

A mintamegoldás delegálást használ a kártyák felfordításához, de a feladat megoldható sok

eseménykezelő hozzáfűzésével is - azonban ez nem javasolt megközelítés. A smart delegálás

részleteit ld. a tananyag 5.30 fejezetében. Érdemes a feladat megoldásával gyakorolni a felxboxok

használatát.

Új játék kezdése: Ekkor a kártyák "lefordítva", véletlenszerűen összekeverve kikerülnek az

"asztalra". Minden kártya megfelel egy képnek, és minden kép két kártyának felel meg (tehát

egy-egy pár van lefordítva minden képből). Új játék indításakor elindul egy másodperc

számláló is. Csak akkor lehet új játékot indítani, ha épp nem megy másik játék!

Kártya felfordítása: Ekkor a program felfordítja a kártyát, amire a felhasználó kattintott, vagyis

megjeleníti az azon található képet.

Ha a felhasználó már felfordított kártyára kattint, ne történjen semmi.

Ha a felhasználó a második kártyáját fordítja fel, kerüljön ellenőrzésre, hogy a két kártya

megegyezik-e.

Ha a két kártya megegyezik, maradjanak felfordítva, és a játékos tippelhessen tovább,

újabb párt felfordítva.

Ha a két kártya nem egyezik meg, egy-két másodpercig ne történjen semmi (ne lehessen

másik kártyákat felfordítani), majd a kártyák forduljanak le, és a játék folyjon tovább.

Győzelem: Ha a játékos minden párt megtalált, megáll a számláló, és vége a játéknak -

innentől lehet új játékot kezdeni.

Játék feladása: Ekkor az összes kártya felfordul, megáll a számláló, és vége a játéknak -

innentől lehet új játékot kezdeni. Csak akkor lehet játékot feladni, ha épp megy játék!

Lépések: Minden pár felfordítása, legyen az akár hibás, akár helyes, egy lépésnek számít. A

program tartsa számon, hogy a játékos hány lépésből teljesíti a játékot!

a számlálók, lépések nullázása új játék kezdésekor;

hibás tipp utáni egy-két másodpercben a további kártyák felfordításának letiltása;

ugyanezen egy-két másodpercben, ha a felhasználó feladja a játékot, furcsa programhibákat

tapasztalhatunk, ha nem kezeltük le megfelelően.

http://webprogramozas.inf.elte.hu/tananyag/kliens/#esemenyek-buborekolasa-es-delegalasa


Hivatkozások

Flexbox dokumentáció (MDN)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Flexbox


Naprendszer

Készíts szimulációt a naprendszerben a bolygók mozgásáról! A vászon középpontjában legyen a

nap (sárga kör), e körül keringenek szabályos körpályán (a valóságban ellipszis pályán) az egyes

bolygók. A bolygókat színes körök jelöljék, a körmozgásuk legyen egyenletes sebességű! Kezdetben

a Föld és a Vénusz mozgását szimuláld!

További feladatok

Példák

Megjegyzések tanárok számára

A bolygóknak ne csak az aktuális pozíciója, hanem a teljes pályája legyen látható!

A szimulációban szereplő bolygókat tárold tömbben, hogy kód szinten könnyű legyen új

bolygókat hozzáadni!

Az egyes bolygóknak lehessenek saját holdjai, melyek nem a nap, hanem a bolygó körül

keringenek!

Érdemes alapból a vászon közepébe helyezni a koordinátarendszer közepét.

A realizmus jegyében a bolygók pályájának sugara és a körmozgás sebességét lehet a valós

adatokhoz arányítani.

Érdemes bevezetni egy arányossági tényezőt a szimuláció sebességébe, hogy könnyen

állítható legyen a szimuláció sebessége.

A holdak kirajzolása könnyen megvalósítható koordinátarendszer-transzformációkkal.

A holdakat lehet a bolygókat leíró objektumok saját adattagaiként tárolni, így (a valósághoz

hasonlóan) egy hierarchikus rendszert kapunk, melyben minden égitest (a nap kivétel, ami

nem mozog) egy másik körül kering. Ezzel a módszerrel egyetlen égitestre (nap) "felfűzhető"

a teljes naprendszer.

Ez a szimuláció rengeteg további funkcióval bővíthető HTML vezérlők és eseménykezelés

hozzáadásával.



Hivatkozások

translate  dokumentáció (MDN)

save  dokumentáció (MDN)

restore  dokumentáció (MDN)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/translate
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/save
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D/restore


Akasztófa játék

Készíts egy akasztófa játékot! A fontosabb funkciók az alábbiak:

A mellékelt előkészített anyagban ezek HTML és CSS vázát megtalálod. Elemezd a kódot, próbáld ki

a CSS-ben előkészített stílusosztályokat statikusan, ezeket a HTML-ben megjegyzésként jelöltük.

További feladatok

Példák

Válassz egy véletlen szót! Ez eleinte lehet beégetett, vagy jöhet egy pár szavas lista

véletlenszerű elemeként.

A felületen jeleníts meg annyi kis vonalat egymás mellett, ahány betűből áll a szó!

Jeleníts meg annyi gombot a felületen, ahány betűből áll az ábécé, mindegyik gomb felirata

az az ábécé egy-egy betűje legyen!

Legyen egy rész, ahol feltüntetjük, hogy eddig hány rossz betűt tippeltünk, és összesen hány

hibázásunk lehet!

SVG elemek használatával készítsd elő az akasztófa játék egyes megrajzolandó elemeit!

A kitalálandó szó betűit a the-word  azonosítójú elem tartalmazza. Ha a játékos nyer, akkor

kapja meg a won  stílusosztályt! Ha a játékos veszít, akkor a ki nem talált betűk span-jai

kapják meg a missing  stílusosztályt!

A nyer/veszít felirat az end-of-game  azonosítójú elemben van. Ez eleinte rejtett, viszont a

játék végén a megfelelő felirattal fel kell fedni! Új játéknál el kell rejteni!

A letters  azonosítójú elem tartalmazza a tippelő gombokat. Tippelés után az adott gomb

elérhetetlenné ( disabled ) válik.

Az akasztófa elemei egy svg  elemben vannak elrejtve. Próbaképpen meg tudjuk nézni,

hogyan is néz ki, ha a revealed  stílusosztályt hozzáadjuk. Az egyes elemeket úgy tudjuk

felfedni, ha a show  stílusosztályt adjuk hozzájuk.

Használd a mellékelt word.js  állományt a véletlen szó kitalálására. Ebben közel 18000

magyar főnév található. Emellett jelezd a felületen egy felirattal, hogy a játékos nyert-e vagy

sem, és legyen "Play again!" gomb, amire kattintva a játék újrakezdhető!

Próbáld a játéklogikát egységbe zárni, és ezt az egységet JavaScript modulba kiszervezni!

Próbáld a felületet kezelő logikát is egységbe zárni, és ezt is külön modulként megvalósítani!



Megjegyzések tanárok számára

Az alábbi lépéseket közre is lehet adni a diákoknak, vagy lehet tisztán tanári segítségként is

használni.

Célunk egy akasztófa játék egyszerű változatát megírni. Az általános lépések a következők:

Kisebb feladatoknál ezeket a lépéseket akár ebben a sorrendben is elvégezhetjük, hiszen egyszerre

átláthatóak, nagyobb feladatokat azonban érdemes kisebb feladatokra bontani, és ezeken

alkalmazni a fenti lépéseket. Az akasztófa játék esetében például mondhatjuk azt első

részfeladatnak, hogy írassuk ki a szót a felületre. Ebben az esetben 1) meg kell tervezni, hogyan

nézzen ki (HTML, CSS), 2) milyen adat kell hozzá, 3) a felhasználóval van-e bármilyen interakció

(ebben az esetben nincs).

Az alábbiakban először megadunk egy lehetséges lépésekre bontást, majd azt követően

általánosabb gondolatok találhatók:

1. A felület megtervezése

rajz

HTML, CSS

2. Adatok és függvények átgondolása (állapottér)

Az alkalmazáshoz működtetéséhez szükséges adatok de�niálása

Felületfüggetlen feldolgozó függvények, amik az adatokat változtatják

3. Eseménykezelő függvények

Ezek kötik össze a felületet a feldolgozó függvényekkel

beolvasás, feldolgozás, kiírás

kiírásnál gondoljuk át, hogy hol használunk imperatív vagy deklaratív kiírást

1. A kitalálandó szó

a. Hozd létre a kitalálandó szót! Ehhez egy változóban fel kell venni egy szót, ami egyelőre

lehet beégetett érték, később ennek helyére tetszőleges véletlen szót lehet választani.



A felület megtervezése

b. Jelenítsd meg a szót betűnként a megfelelő felületi elemben! (pl. a-l-m-a)

c. Jelenítsd meg csak azokat a betűket, amikre helyesen tippeltünk, a többi ne jelenjen

meg! Ehhez már bővíteni kell az állapotteret, és fel kell venni egy olyan tömböt, amiben az

eddigi tippjeinket tároljuk!

2. A betűk

a. Egy változóban vedd fel, hogy milyen betűkkel szeretnél dolgozni. Ez lehet egy szöveg

(pl. 'abcdef' ), de lehet betűk tömbje is.

b. Ez alapján jelenítsd meg a felületen a betűket!

c. Bár ez nem feltétlenül szükséges, de próbáld meg a kiírás során azokat a betűket

elérhetetlenné tenni, amelyekre már tippeltünk. Ha ezt megteszed, akkor később a betűk

és a tippek alapján bármikor újra tudod rajzolni a betűgombsort.

d. Tedd lehetővé, hogy ha egy betűgombra kattintunk, akkor az aktuális betű bekerül a

tippek közé, és mind a szó, mind pedig a betűgombsor aktualizálódik. A gombnál

lehetőség van csak a megnyomott gombot elérhetetlenné tenni, de az egész

betűgombsort is újra ki lehet rajzolni.

3. Az eredmény

a. A szó és a tippek ismeretében meg lehet határozni a rossz tippek számát. A tippek

maximális száma lehet egy �xen beégetett érték, vagy megszámolhatjuk azt is, hogy hány

megjelenítendő elemet tartalmaz az SVG elem.

4. Az akasztófa

a. Minden kattintásnál jelenítsük meg azt az elemet az SVG elemen belül, ahány rossz

tippünk volt. Ilyenkor a show  stílusosztályt kell hozzáadni.

5. A játék vége

a. A szó és a tippek alapján eldönthető, hogy mindegyik betűre tippeltünk-e már. Ha igen,

akkor ezt jelezd egy állapotváltozóban, és a megjelenítésben is mutatkozzon ez meg.

Ilyenkor a szóhoz tartozó div-hez a won  stílusosztályt kell rendelni.

b. Ha a rossz tippek száma eléri a maximális tippek számát, akkor vesztettünk. Jelezzük

ezt is a játék állapotváltozójában, és ekkor a hiányzó betűket pirosan írassuk ki a missing

stílusosztály hozzáadásával.

c. A játék végén szövegesen is megjeleníthetjük a nyerés vagy vesztés tényét!

d. Ekkor egy gomb is megjelenhet, amire kattintva a játék újrakezdődik, csak másik szóval.

Ügyelj az állapottér és a felület helyes inicializálására!



A kiindulási kód (HTML és CSS) mellékelve megtalálható.

Állapottér

Gondoljuk át, milyen adatok kellenek a játék és a tervezett felület működtetéséhez:

Ezek alapján a következő adatokra van szükség:

let szo = "alma";

let tippek = ["a", "b", "c"];

kell egy kitalálandó szó ( szo )

ez alapján már generálható, hogy hány vonal kell

kellenek az eddigi tippjeink

ez alapján megmondható, hogy a szóból mely betűket kell felfednünk

mely betűkre nem szabad már tippelni

nyertünk-e már (a szó összes karaktere szerepel a tippek között)

akár az is, hogy hány lépést kell kirajzolnunk

hányat tippelhetünk

így megmondható, hogy vesztettünk-e már



const MAXTIPP = 9;

A felületfüggetlen feldolgozási logika a következő (állapottér változások):

Ezeket függvényekként kell megvalósítani. A függvények rálátnak a globális változókra, azokkal

dolgoznak.

function tippel(betu) {

// a tippek tömbbe be kell tenni a betut

}

function nyer() {

// a szo minden karakterére igaz, hogy a tippek tömb tartalmazza

// milyen tétel?

// milyen tömbfüggvény?

}

function veszit() {

// a rossz tippek száma eléri a maximális tippek számát

}

function rosszTippek() {

// a tippek tömbben hány olyan betű van, amit nem tartalmaz a szó

// milyen tétel ez

// milyen tömbfüggvény?

}

Kiírás átgondolása

Igazából ez menet közben alakulhat, de előzetesen átgondolhatjuk, hogy a megoldás során hol

fogunk imperatív és hol deklaratív megközelítést alkalmazni.

tippelés: egy új betűt tippelünk, ez a betű bekerül a tippek tömb elemei közé.

nyertünk-e

veszítettünk-e, ehhez kell a rossz tippek száma

szó: mivel a szó változhat a játékban, ezért a #szo  div-en belüli span -okat tudnunk kell újra-

és újragenerálni. Ez deklaratív, de mondhatjuk, hogy csak a játék elején van rá szükség. A

tippelés során egy tippelt betű több karaktert is felfedhet a szóban. Ha imperatív

megközelítést alkalmaznánk, akkor meg kellene tudni, hogy a szóban hányadik karakterek

érintettek (kiválogatás), majd azokat a span -oknak az innerHTML -jét kellene beállítani. DE!

Érdemes elgondolkodni, hogy vajon az előbb de�niált span-kirajzolást nem tudjuk-e

újrahasznosítani tippelés esetén is. Azaz minden tippeléskor újra- és újrarajzoljuk a

kitalálandó szó betűit, attól függően fedve fel karaktereket, hogy szerepelnek-e a tippek



Pár szó a kimenetgenerálásról. Ilyenkor hosszú HTML szövegeket kell előállítanunk, gyakran egy

tömb elemei alapján. Ez megtehető sima ciklussal is:

const tomb = [1, 2, 3];

let s = "";

for (let szam of tomb) {

  s = s + `<li>${szam}</li>`;

}

De ezek helyett elegánsabb és rövidebb a másolás programozási tétel használata, amely minden

elemhez hozzárendeli a neki megfelelő HTML szöveget. Ebben az esetben csak arra kell �gyelnünk,

hogy a végén a tömb elemeit egyetlen szöveggé fűzzük össze a join  segítségével:

const tomb = [1, 2, 3];

let s = tomb.map((szam) => `<li>${szam}</li>`).join("");

Az eredmény ugyanaz.

Akkor ezek alapján a következő segédfüggvényekre, ún. HTML generátorokra lesz szükség:

function genSzo() {

// Cél a szó és tippek alapján:

// <span>a</span>

// <span>b</span>

// <span></span>

// <span class="hianyzo">b</span>

}

tömbben. Ez a deklaratív megközelítés: nem érdekelnek az egyes változtatások, hanem az

adatok alapján mindig újrarajzolom a felület egy részét. Ez sokkal kényelmesebb az esetek

nagy többségében!

betűgombok: ezeket be lehetne égetni a felületbe, de miért ne generálhatnánk le a tippelhető

betűket is. Így meghagyhatjuk magunknak a lehetőséget, hogy később akár játékról játékra

más betűkészletet adjunk. De egyelőre maradjunk a magyar karaktereknél. Az első

megjelenítéshez biztosan le kell generálni a button  elemeket. Ez deklaratív. Tippeléskor van

választásunk: vagy újrahasználjuk az előző mindent kirajzoló függvényünket (deklaratív), vagy

csak a tippelt gombot tesszük elérhetetlenné (imperatív).

játékállás: ezt a kis részt szerintem érdemes mindig újra és újra generálni.

akasztófa rajz (svg): itt a rajzol  stílusosztályt kell alkalmazni annyi svg elemen, ahány rossz

tipp volt. Ezt lehet imperatívan.



function genBetuk() {

// Cél egy előre meghatározott betűtömb alapján:

// <button>a</button>

// <button disabled>b</button>

// <button>c</button>

// <button>d</button>

}

function genSzamlalo() {

// Cél a rossztippek és a maxtippek alapján

// 3/9

}

Az oldal betöltésekor

Eseménykezelők

A játékban tkp. egyetlen esemény van, amikor a gombra kattintunk. Amit meg kell oldani, hogy sok

gombunk lehet. Ebben az esetben nem a gombokhoz egyenként rendeljük az eseménykezelőt,

hanem a buborékolást kihasználva egy szülőelemhez, és onnan delegáljuk vissza a gombhoz.

betukDiv.addEventListener("click", gombraKattintas);

function gombraKattintas(e) {

if (e.target.matches("button")) {

// beolvasás

// a lenyomott gomb szövege

// feldolgozás

// tippelés

// kiírás

// szó aktualizálása (genSzo)

// betűk aktualizálása

// számláló aktualizálása

// akasztófarajz aktualizálása

// opcionálisan

// ha nyertünk, akkor tüntessük el a gombokat

// ha nyertünk, akkor írjuk ki zölden a betűket, nyer stílusosztály

// ha veszítettünk, akkor írjuk ki pirosan a ki nem talált betűket, hianyzo

stílusosztály

}

}

legyen egy szó

jelenítsük meg a betűit

jelenítsük meg a gombokat



Egyéb gondolatok

Érdemes a hivatkozott DOM elemeket egy-egy változóban vagy konstansban tárolni, hogy ne kelljen

újra és újra lekérni őket.

const szoDiv = document.querySelector("#szo");

const betukDiv = document.querySelector("#betuk");

const szamDiv = document.querySelector("#eredmeny");

const svg = document.querySelector("svg");

Az oldal indulásakor lefutó kódot is betehetjük egy külön függvénybe:

let a;

let b;

function init() {

  a = 1;

  b = 2;

}

init();

Így később, a játék végén ezzel a függvénnyel alaphelyzetbe hozhatjuk a felületünket.

Hivatkozások

Math.random  dokumentáció (MDN)

addEventListener  dokumentáció (MDN)

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Math/random
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener


Pixel-art

Készíts egy pixel-art készítését elősegítő alkalmazást. Legyen lehetőség egy pixel-artot rajzolni,

amely során egy rács pontjait különböző színűre színezhetjük. Legyen egy színválasztó rész, ahol új

szín választása mellett a már használt színek is fel vannak sorolva. Legyen törlési lehetőség a jobb

gomb megnyomásával. Lehessen több pixel-art ábrát kezelni, azaz legyen egy lista, amelyben az

ábrák előnézeti képei vannak, és amelyekre kattintva az adott ábra a szerkesztőben megjelenik. Ott

szerkesztés után elmentve módosul a listában. A lista elemei automatikusan elmentésre kerülnek a

böngésző lokális adattároló rétegében.

1. Rács generálása

a. Legyen egy űrlap, amelyen a rács (táblázat) szélességét és magasságát lehet megadni!

b. Egy gombra kattintva jelenjen meg az adott dimenziókkal rendelkező rács! Ha

szeretnéd, akkor használd a fent megadott edit  stílusosztályt!

c. *Állítsunk be minimum és maximum értékeket a beviteli mezőknek. Ha rossz érték van

beleírva, akkor azt egyrészt jelezzük vizuálisan, másrészt ne engedjünk ekkor a gombra

nyomni! Technikai segítség:

form:invalid button {

pointer-events: none;

opacity: 0.5;

}

d. **Egy már meglévő rács esetén készítsünk nem destruktív átméretezést, azaz az eddigi

állapotot őrizze meg, és csak a szükséges új elemeket adja hozzá vagy vegye el!

2. Rajzolás

a. Egy rácselemre kattintva az adott rácspontot színezd pirosra!

b. Tárold el az állapottérben az adott rács állapotát (mátrix)! Minden kattintásnál tárold,

hogy az adott helyen milyen színű pont van! Döntsd el, hogy a rács kirajzolását imperatívan

vagy dekalartívan kezeled-e!

c. *Jobb gombbal kattintva töröld az adott cella színét (az állapottérben is)!

d. **Legyen lehetőség vonalakat húzni! Az egérgomb nyomva tartása mellett mozgatva az

egeret az áthaladás során érintett cellák a megfelelő színűre színeződnek!

3. Színek

a. Tárold el az állapottérben az aktuális színt! A kirajzoláshoz ezt a színt használd!

b. Egy külön kis sávban jelezd az aktuális színt!



c. Legyen egy külön rész az oldalon, ahol van egy színválasztó mező: 

<input type="color"> ! Ha ennek értéke megváltozik, akkor azt tárold el az állapottérben!

d. *A színválasztó alatt kis négyzetekben sorold fel az eddigi színeket! Ezek valamelyikére

kattintva az legyen az aktuális szín!

4. Lista

a. Tárolj sok pixel-artot a memóriában (az állapottérben). Válassz ehhez egy megfelelő

adatszerkezetet! Például a következőt:

const pixelArts = [

{

    id: 1,

    pixels: [["#123456", "#234567", "#345678"]]

},

{

    id: 2,

    pixels: [["#123456"], ["#234567"], ["#345678"]]

}

];

b. Rajzold ki egy listában az eddigi pixel-artokat. Ehhez ugyanolyan táblázatot

generálhatsz, mint a szerkesztéshez, csak egy cella nagysága legyen 1-2px. Használhatod

ehhez a fent megadott preview  stílusosztályt!

c. Egy elemre kattintva, betöltődik szerkesztésre: méretei és a rács. Az állapottérben el kell

tárolnod, hogy éppen melyik elem az aktív!

d. Szerkesztés után egy "Mentés" gombra kattintva a listában cseréljük ki az eddigi 

pixels  mátrixot az újra!

e. A lista felett legyen egy "Új pixel-art" gomb. Erre kattintva a lista bővül egy elemmel, és

automatikusan az kerül kiválasztásra és szerkesztésre!

5. Tárolás

a. *Minden mentésnél a böngésző lokális tárolórétegébe is mentsük el az egész listát!

b. *Az oldal betöltésekor nézzük meg, hogy van-e ilyen lista a böngésző lokális tárolójában,

és onnan töltsük be!



Flappy bird

Készíts egy Flappy bird jellegű játékot! Legyen egy madár, aminek a közeledő oszlopokon kell

áthaladnia az oszlopok érintése nélkül. A madár lefele zuhan, de gombnyomásra felugrik egy kicsit!

A megoldáshoz a böngészők rasztergra�kus megjelenítőjét, a canvas-t (rajzvászon) fogjuk

használni!

Előkészületek

HTML-ben csupán egy <canvas>  elemre és a JavaScriptet behúzó <script>  elemre lesz szükség:

<!-- index.html -->

<canvas width="600" height="400"></canvas>

<script src="index.js"></script>

JavaScript oldalon globális változókba felvesszük a rajzoláshoz szükséges változókat. Rajzolni a 

ctx  változón keresztül tudunk majd:

// index.js

const canvas = document.querySelector("#jatek");

const ctx = canvas.getContext("2d");

Alakzatok rajzolása

Egy draw  függvényben fogunk alap alakzatokat kirajzolni a program indulásakor:

// Start

draw();

function draw() {}

Az egyetlen alapelem, a téglalap, kitöltve ( fillRect ) vagy kitöltetlen ( strokeRect ):

ctx.fillStyle = "red";

ctx.fillRect(10, 10, 20, 50);

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Canvas_API


A többi alakzatot egy vagy több útvonal kombinálásával lehet megadni:

ctx.beginPath();

ctx.moveTo(20, 30);

ctx.lineTo(50, 60);

// ctx.arc

// ctx.rect

// ctx.ellipse

ctx.closePath();

ctx.stroke();

Feladatok

Ez utóbbi feladathoz vegyünk fel egy objektumot, amiben a madár adatait tároljuk:

const madar = {

  x: 50,

  y: canvas.height / 2,

  szelesseg: 30,

  magassag: 50

};

Madár esése

A madár eséséhez mozgatni kell a téglalapot. Ezt úgy szoktuk megoldani, hogy mindig (

jatekciklus ) újra- és újrarajzoljuk ( draw ) a vásznat, közben az állapotteret módosítjuk ( update ).

Kell számolni a két hívás között eltelt időt:

// Állapottér = adatok

let elozoIdo = performance.now();

function jatekciklus(most = performance.now()) {

const dt = (most - elozoIdo) / 1000;

elozoIdo = most;

1. Fessük a rajzvászon hátterét kékre! (rajzoljunk egy kék téglalapot teljes szélességben (

canvas.width ) és magassá gban ( canvas.height ))

2. Rajzoljuk ki a madarat egy barna téglalapként, függőlegesen középre, balról 50px-re.

hol van ( x , y )

milyen széles, magas ( szelesseg , magassag )

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CanvasRenderingContext2D#Paths


update(dt);

draw();

requestAnimationFrame(jatekciklus);

}

function update(dt) {

// Állapottér módosítása

}

function draw() {

// Kirajzolás

}

// Start

jatekciklus();

A madárnak sebességet ( vy ) és gyorsulást ( ay ) vezetünk be. Kinematikai számolással módosítjuk

a madár helyét:

const madar = {

  x: 50,

  y: canvas.height / 2,

  szelesseg: 30,

  magassag: 50,

  vy: 0, // px/s

  ay: 250 // px/s^2

};

function update(dt) {

// Madár mozog

// Sebesség módosítása: da = v * dt

// Pozíció módosítása: ds = v * dt

}

Billentyűleütésre ugrás

A document -hez érkező keydown  eseményeket fogjuk �gyelni, és a szóköz lenyomására adunk a

madárnak egy kezdősebességet felfelé ( vy  legyen -200 ).

Oldjuk meg, hogy a madár fölfele ne tudja elhagyni a játékteret.

Oldjuk meg, hogy a madár lefele se tudja elhagyni a játékteret.

Oszlopok

Oszlopok tárolása egy tömbben lesz, mivel több oszlop lesz. Bevezetünk pár állandót is:



const oszlopok = [];

const RES = 150; // px, felső és alsó oszlop közötti rés

const OSZLOP_TAVOLSAG = 300; // px, egymást követő oszlopok közötti távolság

const OSZLOP_SEBESSEG = -200; // px, az oszlopok vízszintes sebessége

Az oszlopokat párosával adjuk hozzá: alsó és felső oszlop. Oszloppár hozzáadása:

function random(a, b) {

return Math.floor(Math.random() * (b - a + 1)) + a;

}

function ujOszlop() {

const h = random(10, canvas.height / 2);

  oszlopok.push(

{

      x: canvas.width,

      y: 0,

      width: 30,

      height: h

},

{

      x: canvas.width,

      y: h + RES,

      width: 30,

      height: canvas.height - RES - h

}

);

}

// Start

ujOszlop();

Az oszlopokat fehér téglalapként rajzoljuk ki. Oszlopok kirajzolása:

function draw() {

// Oszlopok

  ctx.fillStyle = "white";

  oszlopok.forEach((oszlop) => {

// fehér téglalap rajzolása az oszlop helyére

});

}

Új oszloppár megjelenése:



function update(dt) {

// ...

// Oszloppár hozzáadása

// Ha az utolsó oszlop a canvas jobb szélétől OSZLOP_TAVOLSAG-ra eltávolodott,

// akkor új oszlop hozzáadása

}

Oszlopok mozgatása:

function update(dt) {

// ...

// Oszlopok mozgatása

oszlopok.forEach((oszlop) => {

// oszlop mozgatása OSZLOP_SEBESSEG-gel

});

}

Oszlopok törlése:

function update(dt) {

// Oszlopok törlése

// Ha a tömb elején lévő oszlop elhagyta a canvast, akkor vedd ki az első

kettőt ( tömb.shift() )

}

Ütközésvizsgálat

Segédfüggvény:

function utkozikE(a, b) {

return !(

    b.y + b.magassag < a.y ||

    a.x + a.szelesseg < b.x ||

    a.y + a.magassag < b.y ||

    b.x + b.szelesseg < a.x

);

}

Ütközés vizsgálata az oszlopok mozgatásakor:



function update(dt) {

// Oszlopok mozgatása

  oszlopok.forEach((oszlop) => {

// oszlop mozgatása OSZLOP_SEBESSEG-gel

// Ha ütközik az oszlop és a madár, akkor vége

});

}

Vége jelzése

Állapottér és módosítása ütközésnél:

let vege = false;

Vége kirajzolása

function draw() {

// ...

// Vége

if (vege) {

ctx.fillStyle = "red";

ctx.font = "100px serif";

ctx.fillText("Vége", 10, 50);

}

}

Animáció leállítása

function jatekciklus(now = 0) {

if (!vege) requestAnimationFrame(jatekciklus);

}

Madár leesése: legyen akkor is vége a játéknak, ha a madár kiesne a Canvasből!

Képek alkalmazása

Képek gyűjteménye és betöltése (például):

const kepek = {

  madar: new Image(),

http://localhost:8080/assets/flappybird/images.zip


  hatter: new Image(),

  oszlop: new Image()

};

// Start

kepek.madar.src = "bird.png";

kepek.hatter.src = "bg.png";

kepek.oszlop.src = "column.png";

Képek kirajzolása

ctx.fillRect(madar.x, madar.y, madar.szelesseg, madar.magassag);

// HELYETTE

ctx.drawImage(images.madar, madar.x, madar.y, madar.szelesseg, madar.magassag);

Pontok számítása

Oszlop törlésekor adjunk növeljük a pontszámot 1-gyel. Jelenítsük meg a pontszámot a

játékterületen.

További feladatok

Adj hozzá hanghatásokat az egyes műveletekhez!



Alkalmazások

Császkáló robot: Egy pályán mozgó robot eljuttatása a tábla megfelelő pontjába

Aknakereső: A klasszikus aknakereső játék implementációja



Császkáló robot

A feladatod egy alkalmazás késztése, melyben a játékos célja, hogy eljuttassa a robotot a tábla bal

alsó sarkába.

A játékos a kezdőképernyőn kiválaszthatja, hogy melyik pályán szeretne játszani. Minden pálya

téglalap alakú, és négyzetes mezőkből épül fel. A pályát karaktertömbök tömbjeként adjuk meg, és a

következő mezőkből állhat:

A játékos a következőképp léphet:

Padló (▩ ): nincs benne semmi különleges, nem történik semmi, ha a játékos rálép. Szürke

színű.

Fal (◼ ): ha a játékos beleütközik a robottal, veszített. Fekete színű.

Daráló (✹ ): ha a játékos rálép, veszített. Piros színű.

Fordító ( ↺ , ↻ ): ha a játékos rálép, a robotot balra/jobbra fordítja 90 fokkal. Narancssárga

színű.

Futószalag ( ← , ↑ , → , ↓ ): ha a játékos rálép, a robotot odébb tolja. Kék színű.

Fordító futószalag ( ⮥ , ⮡ , ⮦ , ⮢ , ⮤ , ⮣ , ⮧ , ⮠ ): ha a játékos rálép, a robotot odébb tolja, és el

is fordítja 90 fokkal. Kék színű.

Robot kiinduló helye (⮘ , ⮙ , ⮚ , ⮛ ): a robot a játék kezdetén ezen a mezőn áll, és egy adott

irányba néz. Zöld színű.

Adott egy véges parancskészlet, amiből a játék véletlenszerűen parancsokat ajánl fel (például

8 darabot). Ezekből a játékos ötöt választ ki kattintással, amik a kiválasztás sorrendjében

fognak lefutni.

Ha a játékos kiválasztott öt parancsot, elérhetővé válik egy gomb, mely elindítja a

parancsfutást. Ekkor a parancsok egyesével lefutnak, és minden parancs lefutása után, de

még a következő parancs előtt, a futószalagokat "ki kell értékelni".

Az elérhető parancsok:

Előre egyet/kettőt/hármat (⭢ /⮆ /⇶ ): a robot abba az irányba mozog, amerre néz.

Hátra egyet (⭠ ): a robot hátrafele mozog egy mezőt.

Fordul jobbra/balra (⬏ /⬎ ): a robot nézési iránya változik 90 fokkal.

Megfordul (⮌ ): a robot iránya megfordul, vagyis innentől az ellenkező irányba néz - tehát

180 fokot fordul.

Az egyes parancsokból több példány is lehet az eredeti parancskészletben, így előfordulhat,

hogy ugyanazon parancsból ugyanabban a körben többet is fel tud használni a játékos.



A játékos akkor nyer, ha a robot az öt parancs (és futószalagok) lefutása után, de még új parancsok

hozzáadása előtt a robot a pálya bal alsó sarkában áll. Fontos, hogy minden pályának a legszélső

mezői falak, tehát a bal alsó sarok ennek �gyelembevételével keresendő!

Amennyiben a játékos bármely két parancs közt falra vagy darálóra érkezik (akár futószalagok által

is), veszített. Ha a robot falba ütközne a lépései közben, a játék szintén véget ér. Figyelni kell arra,

hogy a többet előre lépő parancsok nem ugorhatnak át se falat, se darálót. Ha nem maradna öt

parancs, amit a játékos felhasználhat, a játék szintén véget ér.

Ha a játék véget ért (akár győzelemmel, akár vereséggel), jelezzük azt a játékosnak, és lehessen újra

pályát választani. Amennyiben egy játék fut, nem lehet újat kezdeni, amíg a játékos nem nyer/veszít,

vagy fel nem adja.

Az egyik pálya lehetséges megjelenítése:

Megjegyzések tanárok számára

A fejlesztést javasolt részekre bontani:

Miután az öt lépés (és az azokhoz tartozó futószalagok), lefutottak, feltöltődnek a felhasznált

parancsok helyei, és újabb öt utasítás választható ki.

Állapot leírása



Állapot megjelenítése (megjelenítő függvények + CSS)

Események és állapotátmenetek

További funkciók hozzáadása apróbb lépésekben



Aknakereső

Készítsd el a klasszikus aknakereső játékot. A legfontosabb funkciók az alábbiak:

További feladatok

Megjegyzések tanárok számára

A fejlesztést javasolt részekre bontani:

Készíts egy N × M -es játéktáblát (gombokból)

A pályán X  db akna van elrejtve

Egy mezőre kattintva az a mező felfedődik

Ha a felfedett mező akna, akkor a játék véget ér, a teljes pálya felfedődik

Ha a felfedett mező nem akna, akkor egy szám jelenik meg, ami az adott mezővel

szomszédos aknák számát mutatja

Jobb gombbal kattintva egy mezőre lehetőségünk van egy zászlót lehelyezni, a zászlót

tartalmazó mezőket nem lehet felfedni

Egy zászlóra jobb gombbal kattintva a zászló eltűnik

Ha minden nem-akna mezőt felfedett, akkor a játékos nyert

A játékosnak legyen lehetősége beállítani a játéktábla méretét ( N  és M ), illetve az aknák

számát ( X )

Ha egy olyan mezőre kattintottunk, aminek nincsen akna szomszédja, akkor fedjünk fel

minden olyan azzal összefüggő mezőt, amiről biztosan tudjuk, hogy nem akna

Legyen látható a hátralévő aknák száma (a zászlókkal lehet aknákat megjelölni)

Ha egy felfedett mezőre mindkét gombbal egyszerre kattintunk és az adott mezőnek a

szomszédságában annyi zászló van ahány akna, akkor az összes nem zászlózott

szomszédját fedjük fel

Állapot leírása

Állapot megjelenítése (megjelenítő függvények + CSS)

Események és állapotátmenetek

További funkciók hozzáadása apróbb lépésekben




