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Programozás (kód: MIN1H1) szigorlati tételjegyzék
Műszaki informatika szakos hallgatóknak,  2003.
Kidolgozgatta: bob, 2003. december vége/január, utolsó módosítás: 2004. január 6. <palacsint@freemail.hu>
Az esetleges elírásokért, hibákért nem vállalok felelősséget, jónéhány olyan dolog kimaradt, amit már tudok, a másik fele meg csak emlékeztető jelleggel szerepel, stb. Az utolsó néhány oldal a doksi kinyomtatása után lett begépelve, főleg előadásjegyzetből (thx bobek), ha valakinek van kedve egybeszerkesztheti a kettőt. Az utolsó néhány tétel előadás jegyzet hiány miatt hiányos, az alábbi könyvekben több száz oldalak vannak róla, de azért megpróbáltam kiirni a lényeget. Felhasznált irodalom:
http://puska.index.hu/upload/Progtech_puska_2003-May-%203-00:40:10.doc
Fazekas Péter – Szigorlati tételjegyzék
Kernighan – Ritchie: A C programozási nyelv (hivatkozás rá: pXX, C, ahol XX az oldalszám)
Bjarne Stroustrup: A C++ programozási nyelv (hivatkozás rá hasonlóan az előzőhöz, csak C helyett C++ vagy semmi)
http://www.eet.bme.hu/publications/e_books/progr/cpp/node22.html
http://www.eet.bme.hu/publications/e_books/progr/cpp/node23.html
http://www2.iit.uni-miskolc.hu/~ficsor/oktatas/sweng2/segedlet/specmemb.html
http://www2.iit.uni-miskolc.hu/~ficsor/oktatas/sweng2/segedlet/iostream/fstream.html
http://www.codexonline.hu/CodeX8/alap/cpp/NyisztorKaroly/PublicProtectedPrivate.htm
Előadásjegyzet (thx bobek, ezt volt alegnehezebb beszerezni :)

1. A C programok elemi tulajdonságai
·	a C programok szerkezete (include állományok, függvény deklarációk és definíciók, több állományból álló programok)
Ahhoz, hogy egy függvényt a programunkba be tudjunk illeszteni, szükséges deklarálni. A könyvtári C függvényeket, már deklarálták, tehát csak a függvényhez szükséges fejlécállományt kell megadni (include). A legegyszerûbb C program is tartalmaz legalább egy függvényt (main), ami a C programok „motorja”. Ha a program túlságosan nagy akkor lehetõség van projectek készítésére, ami lehetõvé teszi, hogy több állományból álljon a programom (de ekkor is csak egy main függvényt tartalmazhat).

Általános szintaktika:
#include <fejlécállomány>
#define PI  3,14  //konstans definíciók
vissz.érték.tip. Függvény (paraméterlista) ; // függvény deklaráció
típus Változó ;  // Globális változódefiníció
vissz.érték.tip. Függvény (paraméterlista) // függvény definíció
{…}
·	azonosító fogalma, képzésének szabályai, az utasítás fogalma
·	Azonosító: programrészt meghatározó karaktersorozat. Változókra, függvényekre névvel (azonosítóval) hivatkozunk. Képzésénél használható az angol ABC készlete az aláhúzásjel és a számok és számmal nem kezdődhet.  Tetszőleges kifejezés utasítás lesz, ha pontosvesszőt (;) helyezünk mögé:
Kifejezés; A C nyelven megírt program végrehajtható része elvégzendõ tevékenységekbõl (utasításokból) épül fel. Hét csoportba oszthatók:
Kifejezés utasítás 
Üres utasítás 
Összetett utasítás: {}
Szelekciós utasítások: if, else, switch
Címkézett utasítások: case,  default, ugrási címke
Vezérlésátadó utasítások: break,  continue, goto, return
Iterációs (ciklus) urasítások:do, for, while
·	szimbolikus konstansok megadásának szabályai (egész típusú és lebegőpontos konstansok megadása, decimális, hexadecimális, oktális konstansok ), a szimbolikus konstansok típusa
·	Decimális: 1994,-1990,32,-1,0	
·	Oktális: 03712,-03706,040,-01,0
·	Hexadecimális: 0x7CA,-0x7C6,0x20,-0x1,0
·	Unsigned: 65535u, 0177777u, 0xFFFFu
·	Long: 19891207L, 0x12F35E7L
·	Unsigned long: 3087007744UL, 0xB8000000LU
·	Float:3.1415F, 2.7182f	
·	Long float: 3.1415926535897932385L, 2.7182818284590452354L
·	Szimbolikus konstansok típusai: char, int, float, double, struct, union, void
·	+enum ?
·	tipizált konstansok (a const kulcsszó)
·	A const kulcsszóval olyan objektumokat deklarálhatunk, amely nem változtatható meg, csak olvasható. 
Pl.: const típus változó_azonosító = érték 
Előnye: lehet nem globális is (ellentétben a #define –al)

2. A C nyelv elemi adattípusai
·	elemi adattípusok, minősítő szimbólumok (short, long, unsigned)
·	Short, long  A tárolási hosszat,
·	Unsigned, signed Az előjel értelmezését szabályozzák.
·	a különböző típusok tárolásának módja (adatábrázolás)
·	változó típusának megválasztási szempontjai
·	Nem érdemes feleslegesen memóriát foglalni, ezért fontos a változó típusának megfelelő megválasztása. Először is figyelembe kell venni, hogy a program mely részeiben akarom használni (globális vagy lokális legyen), majd a tárolandó érték nagyságát (egy short int -nek ne foglaljak le 1 long double helyet).
·	változók definíciója, kezdeti értékadás
·	típus Változó = Érték ;
int variable = 10 ;
·	megjegyzések beszúrása C ill. C++ programba
·	C nyelvben  /*   A megjegyzés szövege    */
A megjegyzés rész */ jelig  tart.
C++ nyelvben  //   A megjegyzés szövege
A megjegyzés rész az adott sor végéig  tart. C++ nyelvben lehet használni a hagyományos C-s megjegyzést is (pl. több soros megjegyzéseknél).
ISO C-ben van mindkető.
·	definíció és deklaráció közti különbség (pl. több állományból álló programok)
·	Nagy programok esetében előfordulhat, hogy a forráskódom több állományból áll. Ilyenkor előfordulhat, hogy az egyik modulban egy még nem definiált változóra hivatkozok, amit egy másik modulban csak később definiálok; hogy a hibát elkerüljük lehetőség van változó deklarációra is, ami megadja, hogy milyen típusú és nevű változót fogunk használni, de még nem foglalja le neki a memóriát. 
·	Pl.:extern típus  válozó_azonosító ; // deklarál egy típus típusú változót,

3. Alapvető operátorok
·	kifejezések, kifejezések kiértékelése, értékadás, értékadó operátorok
A C-ben az értékadó operátor az = jel, tehát az értékadás: Változó=Érték ;
·	aritmetikai operátorok
·	+-*/%
·	relációs operátorok
	<, >, <=, >=, ==, !=
Bármelyik fenti kifejezés int típusú, és a kifejezés értéke nem 0, ha a vizsgált reláció igaz, illetve 0, ha nem igaz

·	logikai operátorok
·	A NEM(!) a VAGY(||) és az ÉS(&&) logikai operátorokat használhatjuk
·	inkrementáló és dekrementáló operátorok, a háromoperandusú operátor, a vessző operátor
·	++, --, prefix+postfix
·	 A feltételes operátor (a háromoperandusú operátor): A feltételes operátor három operandussal rendelkezik: op1 ? op2 : op3.A feltételes kiértékelésben először op1 kerül kiértékelésre. Amennyiben ennek értéke nem nulla (igaz), akkor op2 értéke adja a feltételes kifejezés értékét. Ellenkező esetben a kettőspont után álló op3 értéke lesz a feltételes kifejezés értéke. Pl.: z = x>10 ? 1 : 0 ;
·	Vessző operátor: Egyetlen kifejezésben több, akár egymástól független kifejezés is elhelyezhető a vessző operátor felhasználásával. A vessző operátort tartalmazó kifejezés balról-jobbra kerül kiértékelésre, és a 2); // y=3, x=5 
·	bitmanipulációs operátorok, maszkolás és alkalmazásuk
·	|, &, ~ (komplementer), ^ (xor), >>, <<
4. Típuskonverziók
·	mikor kerül sor típuskonverzióra (kifejezés kiértékelés, értékadás, függvényhívás)
·	Előfordulhat, hogy adott kifejezésnek más típusú értéket adunk, mint amit kellene. Az ilyen esetek nagy többségében automatikusan végbemegy a típuskonverzió. A „kisebb” típusból, a „nagyobb” típusba a konverzió adatvesztés nélkül megy végbe, fordítva adatvesztés lép fel.
·	alapvető típuskonverziók
·	A rendszer képes alapvető típuskonverziókat végrehajtani, ilyenek pl.: a char és short-ból int lesz, a float-ból double, ill. az int-ből float
·	típuskonverzió függvényhíváskor, a hivatkozási típusú függvényparaméterek esete
·	Ha a függvényhíváskor a megfelelő aktuális és formális paraméterek típusa különbözik, akkor - amennyiben lehetséges - típuskonverzióra kerül sor, az aktuális paraméterek a formálisak típusára konvertálódnak (Ez ide nemjó!)
·	a típuskonverziós operátor
·	(típusnév) kifejezés

5. Ciklusszerkezetek
·	a blokk fogalma
·	A logikailag összefüggő deklarációkat és utasításokat egyetlen összetett utasításba vagy blokkba lehet foglalni a kapcsos zárójelekkel {…}. Három esetben használjuk: Amikor több logikailag összefüggő utasítást egyetlen utasításként kell kezelni (ilyenkor általában csak utasításokat tartalmaz a blokk) Függvények törzseként Definíciók és deklarációk érvényességének lokalizálására.
·	a ciklus fogalma, főbb részei és feladatuk
·	do-while ciklus (igaznál újrakezdi)
·	while ciklus (igaznál újrakezdi)
·	for ciklus
·	független ill. egymásba ágyazott ciklusok

6. Feltételes elágazások
·	if-else szerkezet
·	utasítás szelekció (switch)
·	egymásba ágyazott feltételes elágazások (!!!
·	break, continue utasítások, túlzott alkalmazásuk hátránya 
·	A break utasítás kilép az aktuális blokkból, míg a continue átadja a vezérlést a kiértékelésnek.

7. A tömb adatszerkezet
·	egy- és többdimenziós tömbök fogalma, definiálása, hivatkozás tömbelemre
·	A programozás során gyakran van arra szükség, hogy azonos típusú elemekből álló adathalmazt a memóriában tároljunk és az adatokon valamilyen műveletet hajtsunk végre. Ezt a feladatot egy ill. többdimenziós tömbökkel végezhetjük el.
·	a tömb neve mint mutató
·	A C nyelvben a mutatók és tömbök között szoros rokoni kapcsolat van. Minden művelet ami indexeléssel elvégezhető, mutatók segítségével szintén megvalósítható. A tömb neve index nélkül a tömbre irányuló mutatóval egyezik meg. Tehát:
tömb=tömb[0]; tömb+1=tömb[1]; tömb+2=tömb[2]; tömb+3=tömb[3]; 
·	kétdimenziós tömbök elemeinek memóriabeli elhelyezkedése
·	sorban egymás után?
·	karaktertömbök definiálása, inicializálása, alkalmazása
·	A C programok többsége tartalmaz olyan szövegeket, például üzeneteket, amelyeket adott index (hibakód) alapján kívánunk kiválasztani. Az ilyen szövegek tárolására a legegyszerűbb megoldás a sztringtömb használata. A sztringtömb karaktertömbökből áll. A karaktertömb egy sztring eltárolását teszi lehetővé, pl. „január”, a sztringtömb pedig karaktertömb tárolását teszi lehetővé, pl.: „január”, „február”, „március”, …, „december”. 
Karaktertömb megadása: char month[8]= „január”;
Sztringtömb megadása:
char months[][12]={ „január”, „február”, „március”, „április”, „május”,„június”, „július”, „augusztus”, „szeptember”, „október”, „november”, „december”}
·	tömbök inicializálása
·	Tömbök inicializálásán kezdeti értékadásukat értjük. Lehetőségünk van már a def.-kor értéket adni a tömböknek.

8. Összetett adatszerkezetek
·	Típusdeklaráció
·	A C nyelv tartalmaz egy speciális tárolási osztályt (typedef), amely lehetővé teszi, hogy egy érvényes típushoz szinonim nevet rendeljünk. Pl.:
typedef volatile unsigned long int ido ;
ido idozites ;
·	struktúrák (deklarálása, definiálása, struktúranév mint típus, hivatkozás struktúra tagokra statikus és dinamikus struktúrák esetén)
·	A programozás során sokszor találkozunk olyan problémával, amelyek megoldásához különböző típusú objektumokat önálló programozási egységben kell feldolgoznunk. Tipikus területe az ilyen dolgoknak az adatbázis-kezelés, ahol a file tárolási egysége a rekord, tetszőleges mezőkből épülhet fel. A C nyelven a struktúra (struct) típus több, tetszőleges típusú (kivéve a void és a függvény típust) objektum együttese. Pl.:
struct struktúra_azonosító {
típus1 tag1;
típus2 tag2;
típusN tagN; } ;
 struktúra_azonosító struktúra_változó ;
Hivatkozni statikus struktúra tagokra a pont operátoron (.) keresztül lehet. Pl.:
struktúra_változó.tag2 = 10  ;
Hivatkozni dinamikus struktúra tagokra a nyíl operátoron (->) keresztül lehet. Pl.:
struktúra_azonosító *struktúra_változó ;
struktúra_változó = new struktúra_azonosító ;
struktúra_változó->tag2 = 10 ;
VAGY
(*struktúra_változó).tag2 = 10 ;
delete struktúra_változó ;
·	Unionok
·	Az unió szintaktikája teljesen megegyezik a struktúrával csak egyetlen különbség van a kettő között. Míg a struktúra adattagjai a memóriában egymás után helyezkednek el, addig az unió adattagjai közös kezdőcímen kezdődnek (átlapoltak).

9. Mutatók elemi kezelése
·	mutató fogalma, definiálása, inicializálása 
·	A mutatók olyan változók, amely más változó memóriacímeit tárolja.
·	címoperátor és alkalmazása 
·	A címoperátor (&) segítségével a mutatónak egy változó címét meg tudom adni
·	hivatkozási típus és alkalmazása
·	Fontos művelet a „mutatott” objektumra való hivatkozás, amihez az indirektség operátort (*) kell megadnunk a mutató előtt. A *p az x változót helyettesíti , hiszen p az x-re mutató pointer, melynek következtében  a mutatott objektum (a *p) maga az x változó.

10. Függvények elemi tulajdonságai
·	függvények deklarálása és definiálása 
·	Deklaráció: egy függvényt akkor deklarálok, ha csak a fejlécét adom meg, tehát a visszatérési érték típusát, a nevét, és a paraméretlistáját
·	Definíció: Egy függvényt akkor definiálok, ha a fejlécén kívül megadom, hogy mit kell elvégeznie (defníníálom a feladatát).
·	A definíció és a deklaráció lehet két különböző állományban is
·	paraméterátadás függvényeknek (érték és cím szerinti paraméterátadás, hivatkozási típusú paraméterek)
·	A függvényeknek, hogy a kívánt eredményt elérjék, bemeneti paraméterre van szükségük. A függvény deklarációjában és definíciójában meg kell adni a bemeneti paraméterek típusát és a nevét. Többféle paraméterátadás létezik:
Érték szerinti: ebben az esetben egy konkrét értéket adok át a függvénynek pl.: 
int summ(int a, int b) {return a+b ;}
int z, x=10, y=15 ;
…
z = summ(x, y) ;  // Egyenlő: z = summ (10,15); Kimenet: 25
…
Cím szerinti paraméterátadás: pl. tömböt paraméterként átadni közvetlenül nem lehet, csak a tömb kezdőcímét adjuk át.
Hivatkozási típusú paraméterek: A C csak egy visszatérési értéket tud szolgáltatni (igaz az lehet akár struktúra is), viszont például ha az egér állapotára vagyunk kíváncsiak, akkor érdekel minket az egér gomb (mb), az egér x (mx) és y (my) koordinátája:
int askmouse(int &x, int &y) { ... return mb ; ... }
mb = askmouse (mx, my);
Ebben az esetben az "mb" az igazi visszatérési érték, az "x"," y" viszont csak egy hivatkozás az "mx" és "my" változókra (az x és mx ill. y és my változó ugyan az). Tehát bármilyen változás az "x" és "y" változón ugyanolyam változást eredményez az "mx" és "my" változókon.
·	paraméter inicializálás függvény definícióban
·	A C++ nyelv lehetővé teszi függvények kezdeti paraméter értékadását, ez azt jelenti, hogy például egy közel állandó, de azért mégis változó számot nem kell minden egyes alkalommal függvényparaméterként megadni. Pl.: a szabadesés képletében a gravitációs állandó helyenként közel azonos, akkor ne adjuk meg minden alkalommal.
·	tömb átadása függvénynek paraméterként
·	Érték szerint tömböt nem adhatok át függvényparaméterként. Erre az esetekre használhatók a mutatók, ugyanis csak a tömb kezdőcímét adjuk át (ill. ha nem karaktertömb akkor az elemszámát is).

11. Változók érvényességi köre
·	lokális és globális változók
·	Nem csak a formaságokban térnek el egymástól, hanem a memóriában is más helyet foglalnak le. A globális változók memóriabeli helye a programkódon belül van, míg a lokális változók a veremben foglalnak helyet. A globális változókat függvényeken kívül kell definiálni, tehát az egész programban elérhetők lesznek, kezdeti értékük nulla. Lokális változókat függvényeken belül kell definiálni, a változó érvényessége a függvényblokkon belül van, kezdeti értéke memóriaszemét.
·	blokk alkalmazása, érvényességi kör blokkok használata esetén
·	A blokkon belül definiált változónak az érvényessége a blokk végéig tart. Blokkon belüli blokkban lévő ugyanolyan nevű változó „elfedi” az fentebbit.
·	lokális és globális változók kezdeti értéke
·	A globális változók (ha nem lett kezdeti érték adva nekik) nulla kezdeti értéket kapnak, a lokális változók kezdőértéke viszont bizonytalan, a rendszer nem nullázza ki, tehát tartalmuk memóriaszemét.
·	globális érvényességi kör operátor
·	Ha egy globális változó neve megegyezik egy blokkon belüli változó nevével, akkor a rendszer blokkon belül a blokkon belüli változót fogja elérni, hogy elértje az azonos nevű globális változót is, ahhoz alkalmazni kell a globális érvényességi kör operátort. (::)
·	extern és static tárolási osztály tulajdonságai
·	A kódgeneráló tárolási egységek elérhetõség szerint kétfélék lehetnek: vannak csak a definíciót tartalmazó modulban elérhetõ és a mindenhonnan hívható függvények. Az elõbbieket static tárolási osztályúaknak (static storage class), az utóbbiakat extern tárolási osztályúaknak nevezzük. Ha tehát egy adott funkciót megvalósító függvény több, mások számára érdektelen segédfüggvényt használ, akkor ezeket összegyûjthetjük egy modulba, és egy kivételével - aminek hívása kezdeményezi a kérdéses feladat végrehajtását - a többit static tárolási osztályúnak választjuk. Ilyen módon lehetõvé tesszük, hogy egy - gyakran más programozó által írt - másik modulban ugyanolyan azonosítókat konfliktus nélkül lehessen használni.
·	Az extern kulcsszó alkalmazásával függvényeket vagy változókat deklarálhatunk. D deklarációt minden esetben definíciónak is követnie kell. A definíció elhelyezkedhet a deklarációt tartalmazó forrás állományban, de elhelyezkedhet másik állományban is. Ha csoportosan kezdünk el programozni és mindenkinek egy önálló modult kell megírni, előfordulhat, hogy ugyanolyan nevű azonosítókat  hozunk létre. A static tárolási osztály a globális azonosítókat modulon belül tartja, így nem eredményez hibát. (A statikus lokális változók kilépve az érvényességi körből az értéküket megtartják!)
·	static és extern változók és függvények láthatósága több állományból álló programok esetén
·	static változó: a program indításakor lefoglalódik a memória, kezdőértéket csak akkor kap, ha odaér a futás. C++-ban elavult, névtér az ajánlott.
·	extern változó: máshol van definiálva, ez csak deklaráció, csak jelezzük, hogy használni akarjuk
·	static függvény: a neve a deklarációt tartalmazó forrásállományon kívül nem ismert, C++-ban elavult
·	A static tárolási osztály adott modulra szűkíti a láthatóság körét, tehát a static globális változók csak az adott programon belül láthatóak. Az extern tárolási osztály kibővíti a változók érvényességi körét annyival, hogy nem szükséges ugyanabban a modulban deklarálni és definiálni az adott globális változót.
·	a register tárolási osztály
·	Ajánlás a fordítónak, ciklusoknál növelheti a sebességet.

12. Függvények alkalmazása
·	rekurzió fogalma, megvalósítása, előnye és hátránya (példaprogramon keresztül kifejtve)
·	Rekurzión azt a folyamatot értjük, amikor egy függvény közvetlenül vagy közvetve (másik függvényen keresztül) önmagát hívja meg.
·	pointert ill. hivatkozási típust visszaadó függvények
·	Mutatót visszaadó függvények:
Függvény visszatérési értékeként tetszőleges típusra irányuló mutatót is definiálhatunk:
mutatott_típus *függvénynév(paraméterlista)
int Valt;
int *Pfv() {return &Valt};	// Pfv() = Valt
void main() {
int *iptr;
iptr = Pfv();	//iptr = Valt
*iptr = 5;		//Valt = 5
*Pfv()=19;	//Valt = 5
}
·	 Hivatkozási típust visszaadó függvények:
Hivatkozási típust visszaadó függvények csak C++ rendszer használata esetén alkalmazhatók.
hivatkozott_érték_típusa & függvénynév(paraméterlista)
Az így deklarált és megfelelő módon definiált függvény visszatérése egy korábban már definiált változóra való hivatkozással ekvivalens, azaz a visszaadott érték egy írható, olvasható, önálló tárterülettel rendelkező változónak tekinthető! A visszatérési értéknek tehát közvetlenül érték adható.
int Valt;
int &Hfv() { return Valt };// Hfv() = Valtvoid
main(){
int i=0; 
Valt=100;
i = Hfv() + 20 ; // i = 100+20;
Hfv()=119; //Valt = 119
}

13. Függvények, makrók, inline függvények
·	a függvényhívás menete, a verem szerepe
·	A függvényhívás menete a következő 9 pontban sorolható fel: Az éppen soron következő utasítás memóriacímét az utasítás számláló (Program Counter - PC) tartalmazza. 
	A PC tartalmának a verembe töltése.

Az  aktuális paramétereket a verembe menti. 
A hívott függvény első utasítása a PC-be töltődik. 
Az aktuális paraméterek kiolvasása a veremből a hívott függvény által.
A hívott függvény utasításainak szekvenciális végrehajtása, a visszatérési parancsig.
A visszatérési cím kiolvasása a veremből.
A visszatérési érték verembe helyezése.
A korábban kiolvasott visszatérési cím betöltése a PC-be.
A visszatérési érték kiolvasása a veremből a hívó függvény által.
·	a C fordító működése, a preprocesszor és a belső fordító szerepe
·	A C nyelvű forrásszöveget először a preprocesszor (előfeldolgozó) dolgozza fel. Feladata, hogy a forrásszöveget előkészítse a tényleges fordításra, melyet a belső fordító végez. 
A preprocesszor fontosabb teendői:
·	Az include direktívák helyére beszerkeszti a megadott állomány teljes szövegét.
·	Eltávolítja a megjegyzéseket a programból.
·	A define direktívával megadott konstansokat és makrókat beszerkeszti a prg-szövegbe, a hivatkozás helyére.
·	A preprocesszor bemenete tehát egy C nyelvű forrásszöveg, kimenete pedig egy másik, fordítási direktíváktól, kommentektől és makró hivatkozásoktól megtisztított, a tényleges fordításra előkészített C nyelvű forrásszöveg. A belső fordító ezt a forrásszöveget fordítja futtatható programmá.
·	a makró fogalma, makró deklaráció, a makróhelyettesítés menete
·	Makró deklarálásakor tehát megadunk egy, esetleg paraméterezhető azonosítót, melyhez utasítást vagy utasítás sorozatot rendelünk. Makróhelyettesítéskor tehát a makró kifejtése - még a tényleges fordítás előtt – a hivatkozási helyén bemásolódik a forrásszövegbe, oly módon, hogy a paraméteres makró esetén az előfeldolgozó a formális paramétereket az aktuálisokkal helyettesíti.
·	inline függvény fogalma, definíciója
·	Az inline függvények mind a hagyományos, mind a makrókkal igen szoros kapcsolatban állnak. Definiálásuk a hagyományos függvényekhez hasonlóan történik, az egyetlen különbség, hogy fejrészüket kötelezően az inline kulcsszóval kell kezdenünk.
Az inline függvényekre való hivatkozás, valamint a paraméter átadása a hagyományos függvényeknél megszokott módon történik. A belső fordító a hivatkozás helyére fordítja le. Az inline kulcsszó csak ajánlás a fordító számára
·	azonos nevű, kölönböző paraméterlistájú függvények
·	A C++ nyelvben lehetőségünk van azonos nevű, de különböző paraméterlistájú függvények definiálására. 
Pl.: ha sokat használok egy függvényt, de különböző típusú értékekkel, akkor automatikus típuskonverzió megy végbe, ami lelassítja a programot, ekkor megírhatom ugyanazt a függvényt más típusú paraméterekre, és a fordító dönti el a bemeneti paraméterek típusa alapján, hogy melyiket hívja meg.
·	azonos feladatot ellátó függvények, makrók és inline függvények összehasonlítása tárfelhasználás és futási idő szempontjából
·	Mind tárfelhasználás, mind futási idő szempontjából makrókat és inline függvényeket akkor célszerű alkalmazni, ha a végrehajtandó utasítások száma nem túl nagy. Nagyszámú utasítás esetén ugyanis a futási idő csökkenésre felhasználásukkal nem számíthatunk, többszöri hivatkozásukkal pedig a programkód mérete jelentősen megnőhet

14. Címaritmetika
·	mutatók és tömbök kapcsolata, tömbkezelés mutatón keresztül
·	A tömb neve index nélkül a tömbre irányuló mutató, ennek megfelelően:
tömb[0] = *tömb
tömb[n] = *(tömb + n) 
Tehát a tömböt és annak elemeit közvetlenül mutatón keresztül el lehet érni.
·	mutatókkal végezhetõ mûveletek
·	Háromféle mûvelet végezhetõ el mutatókkal:
Mutató ± egész
Mutató – mutató (csak különbség!)
Relációk mutatók között (<,>, <=, >=, ==, !=)
Más mûvelet nem megengedett, tilos.

15. Hagyományos állománykezelés C-ben
·	állomány, lemezes állomány, állomány mutató
·	Állomány, lemezes állomány, állomány mutató.
·	Fájlon olyan külső - számítógép operatív memóriáján kívül eső - állományt értünk, melybe a program adatokat írhat, s melyből feldolgozás céljából adatokat olvashat be.
·	Lemezes állomány olyan mágneses vagy optikai lemezen tárolt adatsorozat, melynek méretét csak a hordozó fizikai befogadóképessége korlátozza. A C rendszer minden fájlt egységes módon byte sorozatnak tekint.
·	Az állomány byte-jai sorszámozottak, számozásuk nullával kezdődik. (EOF-al végződik). Az írási és olvasási műveletek koordinálása céljából a rendszer belsőleg egy állomány mutatót működtet, mely mindig a file aktuális byte-jára irányul, annak sorszámát tartalmazza, az általa kijelölt pozíciót pedig a következő input/output művelet bázis pontjául is szolgál egyben.
·	a FILE pointer
·	Miután a fizikai állománnyal a kapcsolat felvétel megtörtént, a rendszer a kapcsolódó FILE típusú struktúrára irányuló pointer generál, melyet visszaad a hívó programnak. A későbbiekben minden fájl művelet során ezzel a mutatóval tudunk a megnyitott fizikai állományra hivatkozni. Ennek a ténynek egyértelmű következménye, hogy az állomány megnyitását megelőzően egy mutató változót kell definiálnunk, ahol a rendszer által létrehozott FILE struktúra kezdőcímét tárolhatjuk. Pl.:	FILE *fprt ;
·	állomány megnyitása, lezárása
·	Lemezes állomány megnyitását az fopen függvénnyel végezhetjük:
FILE *fopen(char fname[], char mode[]) ;
fname: név
mode: megnyitási mód. (t/b, a, w, r, +)
·	előre definiált állományok
·	stdin, stdout, stderr
·	karakteres, bináris állományok írása/olvasása
·	Karakteres állományok kezelése:
int getc(FILE *fptr); (hiba esetén EOF)
int putc(int c, FILE *fprt); (hiba -> EOF)
int fprintf(FILE *fptr, char format [], arg1, arg2, …) ;
int fscanf(FILE *fptr, char format [], arg1, arg2, …) ;
·	 Bináris állományok kezelése:
int  fwrite(void *buffer, int meret, int db, FILE *fptr) ;
A függvény visszatérési értéke a sikeresen kiírt blokkok (nem byte-ok!) száma. Hiba esetén db-nél kisebb értéket ad vissza.
int fread(void *buffer, int meret, int db, FILE *fptr) ;
long int ftell(FILE *fprt); (állománymutató pillanatnyi állása)
int fseek(FILE *fptr, long int offset, int origin); origin: SEEK_CUR, SEEK_END, SEEK_SET (eleje)
·	stringek írása/olvasása
·	int fputs(char *Str, FILE *fptr) ;
A sztring lezáró null karakter nem kerül kiírásra.
int puts(char *Str); (stdout + \n)
int fgets(char *Buffer, int n, FILE *fptr) ;
int gets(char *buffer) ;

16. Szabványos I/O függvények
·	printf(), sprintf(), scanf(), sscanf()
·	printf: kiirás stdoutra, sprintf a kimenetet egy karaktersorozatban tárolja
·	scanf beolvasás stdinről, sscanf beolvasás karaktersorozatból
·	a formátum sztring legfontosabb ki-/beviteli konverzió specifikációi (p168, C)
·	% jellel kezdődik és konverziós karakterrel végződik minden konverziós specifikáció, a kettő közötti karakterek sorrenben a következőek lehetnek:
·	mínusz jel – balra igazítás
·	szám – minimális mezőszélesség
·	egy pont – elválasztja a mezőszélességet a pontosságot megadó számtól
·	egy szám, ami
·	karaktersorozatnál a kiirt karakterek maximális száma
·	lebegőpontos számnál a tizedespont után kiirt számjegyek száma
·	Egy h betű, ha egy egészet shortként, l betű ha longként iratunk ki.
·	Konverziós karakter:
·	d, i (decimális szám)
·	o (oktális)
·	x, X (hexa, előjel nélkül)
·	c, s,
·	u (unsigned dec)
·	f, e, E, g, G,
·	p (pointer, gépfüggő)
·	A szélesség vagy pontosság *-al is megadható, pl:
printf(„%.*s”, max, s)

17.  Mutató tömbök
·	mutató tömb fogalma, használatának bemutatása egyszerű példán keresztül
·	Tömb elemtípusaként tetszőleges adattípust választhatunk, speciálisan elemtípusként mutatót is kijelölhetünk. Mutató tömbön olyan tömböt értünk, melynek elemei valamilyen típust megcímző mutatók. Pl.:Típus *név[méret];
#include <stdio.h>
char *HoNev(int Db)
{
char *Hnevek[13]= {„Nincs ilyen hónap!”, „Január”, „Február”, … „November”, „December”} ;
if((Db>12)||(Db<1)) return (Hnevek[0]); else return (Hnevek[Db]) ;
}
void main(void) {
int HoNum ;
printf(„\n A hónap sorszáma: ”) ;scanf(„%d”,&HoNum) ;
printf(„A hónap neve: %s”, HoNev(HoNum)) ;
·	parancssor argumentumok fogadása és feldolgozása
·	void main(int ArgDb, Char *ArgTmb[])
·	konstans tárolási osztály 
·	A const kulcsszóval olyan objektumokat deklarálhatunk, amely nem változtatható meg, csak olvasható. 
Pl.: const típus változó_azonosító = érték ; 
A kezdeti értékadás nem maradhat el, mivel a változó tartalma a későbbiekben nem változtatható.
(Ide még kell néhány dolog, #define, konstans mutató, konstansot címző mutató, konstansot címző konstans mutató)

18. Dinamikus memóriakezelés
·	a program és az adatok elhelyezkedése a memóriában, a halom (heap) fogalma
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A dinamikusan lefoglalt tárterületet halomnak (heap) nevezzük.
·	a dinamikus memóriakezelés fogalma, lépései
·	1, mutató definiálása
·	2, tárhely foglalás (new)
·	3, tárhely használata
·	4, megszüntetés – delete operátor
·	A C/C++ nyelv lehetőséget biztosít arra, hogy a program futása során, megfelelő nyelvi eszközök felhasználásával a verem és a statikus adatok közötti tárterületen (heap), dinamikus módon memóriát foglaljunk. new típusnév C++-ban
·	A new egyoperandusú operátor, operandusként azt a típusnevet kell megadnunk, amilyen típusú változó számára memóriát szeretnénk foglalni a heap-en. 
Ha sikeres pointer, ha nem akkor NULL a return.
·	a C++ memória foglaló és felszabadító operátorai
·	new + delete
·	memóriafoglalás és felszabadítás különböző adattípusok esetén
·	az adott tipusra mutató kell, ugyanúgy new+delete
·	a dinamikus tárkezelés esetleges problémái (a mutató tartalma elvész, a szabad tárterület nem összefüggő)
·	A dinamikusan hozzáférhető szabad tárterület általában nem összefüggő.
·	Ha elveszlik a mutató, akkor a felszabadítás gázos, hosszú futásidejű programok esetén még gázosabb, mert az OS sem szabadítja fel. Mem leak, new, delete átdefiniálása, különféle menleak detect toolok vannak. Vmelyik Linuxvilágban volt erről egy jó cikk 
·	dinamikus tárkezelő függvények a hagyományos C-ben
void *malloc(size_t méret) ;
A size_t az alloc.h fejlécállományban typedef kulcsszóval deklarált típus. A void * tipizálatlan mutatót jelent, azaz olyan pointert, melyre vonatkozólag nem határoztuk meg, hogy milyen típusú érték memória címét tartalmazza. 
méret: byteokban
return: 	NULL, ha sikertelen, pointer ha sikeres
void *calloc(size_t darabszám ,size_t elemméret); - tömbnek, használatkor pl: (long *)calloc(…)
void free (void *ptr); - felszabadít
void *realloc( void *memblock, size_t size );


19. Függvényeket megcímző mutatók
NEM LESZ! (állítólag )

20. Dinamikus láncok, listák
·	dinamikus láncok, listák fogalma, szerkezete, fajtái
·	Dinamikus láncok:
	- azonos típusú struktúrákból állnak
	- az elemek tartalmaznak egy, a következő elemre mutató adattagot
	- dinamikus tárkezelést alkalmazunk
·	Fajtái: egyirányú, kétirányú, egyéb (!!! Mi az az egyéb? Algo könyvet előszedni! ) (ciklikus lánc (gyűrű) volt csak benne (az első elem előző mutatója az utolsó elemre mutat, meg fordítva)
·	egyirányú listák kezelésének alapjai (beszúrás, törlés, megjelenítés, lebontás, stb.)
·	Erre még emléxek algoritmusokból :p

21.  Objektum-orientáltság fogalma
·	az objektum-orinetáltság kialakulásának története
·	Objektum-orientáltság kialakulása:
	Strukturálatlan programok
	
	Szoftverkrízis
	
	cél: uralni a bonyolultságot

	absztrakció       dekompozíció
Absztrakció: segítségével a dolgok számunkra fontos jellemzõit elvonatkoztathatjuk a kevésbé fontosaktól, az általánosat az egyénitõl.
Dekompozíció: a rendszer együttmûködõ, egyszerû részrendszerekre bontása, ahol a részrendszerek együtt az eredeti rendszernek megfelelõen mûködnek.
Megoldás:	- struktúrált rogramok
	- moduláris programozás
	- absztrakt adatszerkezet
·	objektum és osztály fogalma
·	Objektum: egy rendszer egyedileg azonosítható szereplője, amelyet a külvilág felé mutatott viselkedésével, belső struktúrájával és állapotával jellemezhetünk.
Programozástechnikai szempontból: adatok és az ezeket kezelő függvények vagy eljárások összessége, amelyeket a program többi részétől elkülönítünk és zárt egységként kezelünk.
·	Osztály: egymásra hasonlító objektumok közös mintája.
Az objektum, a viselkedését és belső szerkezetét meghatározó osztály egy példánya.
Programozástechnikai szempontból: a programozó által létrehozott absztrakt adattípus, amely meghatározza az adattagok típusát, a tagfüggvényeket és eljárásokat.
·	objektum-orientált nyelvek általános jellemzői
	Egységbe zárás:	- az adatokat és mûveleteket egy egységként kezeljük.
		- a külvilág felé a programozó által meghatározott módon komunikál.
	Öröklés: a már meglévõ osztályokból újakat származtathatunk.
	Sokalakúság: a függvények neve megegyezik, de mûködésük eltér.
	Ilyen nyelvek: C++, Java, Delphi, SmallTalk, Eiffel, Turbo Pascal 

22. Objektum-orientált programozás C++-ban
·	osztályok definiálása
·	class {} ? 
·	hozzáférés szabályozása adattagok és függvények esetén
·	public: mindenhonnan elérhető
private: kíntrõl csak a barát osztályok láthatják a sajátjukon kívül
protected: az osztályból származtatott további osztályok és a barát osztályok számára látható
Alapértelmezett a private.
Adattagok:	 kezdõérték nem adható
	 nem tartalmazhat saját adattagot, de saját típusra irányuló mutatót igen.
·	a tagfüggvények típusai
·	Tagfüggvények: általában csak a prototípus (deklaráció) szerepel az osztálytörzsben. Ha a függvényt az osztálytörzsön belül definiáljuk, akkor az automatikusan inline függvény lesz. (Ez biztos?)
Típusai:
	inicializáló függvények: a védett adattagokat látják el kezdõértékkel
	lebontó függvények: az objektum megszûnése elõtt lebontja a dinamikus adattagokat
	lekérdezõ függvények: private és protected adattagok értékét kérdezik le, de módosíthatják õket. Az osztály interface részében találhatóak.
	beállító függvények: private és protected adattagok ellenõrzött írására szolgálnak.
	munkavégzõ függvények: az osztály valamelyik lényegi funkcióját látják el. (Pl: Számol fv.)
	segítõ függvény: a munkavégzõ függvények részfeladatait látják el általában private és protected hozzáféréssel.


23. Objektumok definiálása
·	hivatkozás az objektum adattagjaira és tagfüggvényeire
·	Objektumok definiálása:
	Szamologep y;         // y: objektum
	Szamologep *ptr;    //osztályra irányuló mutató
Hivatkozás az objektum adattagjaira és tagfüggvényeire:
Osztályon belül: közvetlen névvel
Osztályon kívül: tagkiválasztó operátorral
Statikusnál: elso.eredmély=56;
Dinamikusnál: elso-Kiir();
Statikusra ponttal, dinamikusra nyíllal hivatkozunk.
·	objektum adattagjainak inicializálása
 inicializáló függvénnyel: Pl: Szamologep elso;
	elso.Init(8,9,’/’);
 azonos típusú objektumok adattagjaitól: Pl: Szamologep elso, masodik;
	elso.Init(5,6,’*’);
	masodik=elso;
	mutatón segítségével: Pl: Szamolgep elso;
	Szamologep *masodik;
	Masodik=&elso;
·	private adattagok jelentősége
·	Ha private és nem public adattagokat használunk, sokkal kisebb munkával lehet később módosítani a programokat, mivel nem kell az adott osztályt használó minden részt újraírni, hanem csak az osztály belsejét módosítani

24. Szabványos input-output C++-ban
·	I/O osztályok és objektumok
·	C++-ban iostream.h
Cin, cout, cerr, clog elõre deffiniált objektumok
Cin: karakterek szabványos adatfolyama, amelyet a rendszer induláskor automatikusan a billentyûzethez rendel.
Cou: karakterek szabványos kimeneti adatfolyama, amely a monitorhoz kötõdik.
Cerr, clog: hibaüzenetek szabványos kimenete, monitorhoz kötõdnek. (cerr nem pufferel)
(stdin, stdout, stderr  -  C-ben)
·	a cin és a cout használata
·	<< és >>, endl == ’\n’
·	manipulátorok és beállítási lehetőségek
Beállítási lehetõségek:
ios::fixed	a kiírás fix pontos alakban 
	történik
ios::scientific	a kiírás normál alakban történik
ios::showpoint	a tizedespont és az azutáni nullák
	megjelenítése
ios::showpos	a pozitív számok elõtt is megjelenik 
	az elõjel
ios::right	jobbra igazít
ios::left	balra igazít
Kiíratás elõtt kell beállítani. Pl:
cout.setf(ios::fixed);

Manipulátorok (iomanip.h):
A kommunikációs objektum és a kiíratandó adat között kell megadni.
dec, hex, oct	egész számok esetén a
	számrendszer állítja át
endl	újsor jel
ends	string vég-jel („\0”)
flush	kiüríti a buffert
showbase	a vezetõ 0x-el vagy 0-t kiírja
ws	whitespace karaktereket szûri ki
setw(int)	mezõszélesség
setprecision(int)	hány tizedesjegyet szeretnénk 
	kiíratni
setfill(char)	kitoltõ karakter

25. Szabványos fájlkezelés C++-ban I.
·	fájlfolyam osztályok és objektumok
·	ofstream, ifstream, fstream, .open()
·	megnyitási módok
ios::in	csak olvasásra
ios::out	csak írásra
ios::app	hozzáfûzés
ios::nocreate	ha a fájl nem létezik, nem hozza létre, csak hibaüzenetet küld
ios::trunc	felülírja a létezõ fájlt
ios::noreplace	csak akkor nyitható meg írásra, ha ios::app módban vagyunk
ios::binary	bináris mód
Bitenkénti vagy az összekapcsolásukra (|)
·	a fájlműveletek sikerességének ellenőrzése
good()	az elsõ mûvelet sikeres volt, így a következõ mûvelet sikeres végrehajtására is van esély. (Ha nem volt sikeres, akkor a következõ mûvelet biztosan nem lesz az)
eof()	állomány-vége jelet olvastunk
fail()	a következõ mûvelet sikertelen lesz (adat vesztés még nem történt, csak az adatfolyam vált érvénytelenné)
bad()	érvénytelen mûvelet (állomány vége utáni keresés pl)
clear()	ha hibaállapotba kerültünk, ki kell abból lépni. Erre szolgál a clear() föggvény. (Törli a hibastátuszt)

26.  Szabványos fájlkezelés C++-ban II.
·	állományok szöveges írása-olvasása
Egy karakter írása-olvasása	Egy szó írása-olvasása
put(char);	kiírja ezt a karaktert az állományba	<<	írás
get(char);	állományból beolvas	>>	olvasás(csak szóközig olvas)
putback(char);	a beolvasott karaktert megvizsgálja,
		aztán visszateszi az adatfolyam pufferébe
Egy sor beolvasása (sor vége-jelig)
getline(char[], int);   max int-1 karaktert olvas be, berakja a char[] tömbbe és lezárja \0-val
·	istreaam.gcount() - Visszaadja az utolsó getline és read tagfüggvények által beolvasott karakterek számát.
·	<< flush; endl; (endl = flush + \n)
·	bináris állománykezelés
read	istream	Pl: be.read((char*)&d,sizeof(diak));	beolvasás
write	ostream	         write
read: EOFig, és nem rak \0-t a végére, ellentétben a .getline() fgv-el.
·	pozícionálás és pozíció lekérdezés
·	istream tagfüggvényei  -  ifstream - input
seekg(int);	az állománymutató a megadott sorszámú bájtra pozícionál
seekg(int, seek_dir);	a megadott pozíciótól int bájttal odébb viszi az állomány mutatót
 	0, eleje (ios::beg)
 	1, aktuális (ios::int)
 	2, vége (ios::end)
lond int tellg();	az aktuális fájlpozíciót adja vissza
·	ostream tegfüggvényei  -  ofstream - output
seekp(int);	a megadott bájtra állít
seekp(int, seek_dir);
long int tellp();	az állomány mutató hanyadik bájton áll
·	fstream esetén mindkét fajtát használhatjuk (input-output)

27. Objektumok tárolása a memóriában
·	a this mutató
·	Minden objektum rendelkezik egy mutatóval, amely a hozzá tartotó adatterület kezdetére mutat. Ennek a mutatónak a neve: this.
·	a this mutató felhasználási lehetőségei
·	Fuggvények egymáshoz láncolása return *this-el visszatérő függvényeknél
·	= operátor átdefiniálásakor annak vizsgálata, hogy az értékadás mindkét oldalán nem-e áll ugyanaz az objektum, mert akkor memóriaszivárgás lép fel a dinamikusan foglalt memóriaterületek másolásakor, mivel elveszlik a mutató.


28. Barát (friend) osztályok és függvények
·	barát függvények
·	a függvény hozzáférhet az osztály private és protected részeihez
·	barát osztályok
·	A friend vagy barát mechanizmus a védelem szelektív enyhítésének a módja. Csak egy irányú a cuccos.

29. Osztályok érvényességi köre
·	érvényességi kör fogalma
·	Érvényességi kör: az a tartomány, a programszövegnek az a része, ahol egy azonosító értelmezve van, és így hivatkozhatunk rá.
Érvényességi körök:
	blokk

függvény: a deklaráció helyétől a függvényblokk végéig terjed.
osztály: osztály létrehozásától a megszűnéséig terjed.
globális: deklaráció helyétől a file végéig tart.
·	hivatkozások azonosítása
·	1. lépés: ha a hivatkozás blokkon belül van, akkor a rendszer először ellenőrzi, hogy a blokkban van-e megfelelő definíció vagy deklaráció. Ha van, akkor ehhez kapcsolja a hivatkozást, ha nincs, egy szinttel feljebb lép, és ha ott ismét blokkon belül van, akkor az első lépést ismétli.
·	2. lépés: ha a hivatkozás nem blokkon belül szerepel, vagy ott nem volt megfelelő definíció vagy deklaráció, akkor a fordító a függvény törzsében keres. Ha talál, akkor ehhez kapcsolja a hivatkozást. Ha nem, akkor feljebb lép, és az osztály érvényességi körében folytatja a keresést.
·	3. lépés: ha a tartalmazó osztálynak van ilyen tagja, akkor a hivatkozás erre fog vonatkozni. Ha nincs, akkor a globális érvényességi körben folytatódik a keresés.
·	4. lépés: ha a globális változók között talál megfelelő definíciót, akkor ehhez rendeli a hivatkozást, ha nem, hibajelzéssel leáll.
·	A hivatkozások azonosítása mindig belülről kifelé halad. Ettől csak az érvényességi kör operátorral lehet eltérni
·	típusdeklarációk az osztálytörzsben
·	Ha typedef-ben, vagy további osztályok definíciójában adjuk meg, akkor globálisként működnek majd.
class A
{
  class B
   {
      public: int a;
       ….
    };
 private: double x;
  ….
};

class A
{
   private: double x;
   …..
};
class B
{
   public int a;
   …..
};
A bal oldal akkor indokolt, ha azt akarjuk kifejezni, hogy a belül definiált osztályt vagy típust csak a tartalmazó osztály használja. Osztálytörzsön belül deklarálhatunk másik osztály, de globálisként működik.
·	lokális osztályok
·	Ha függvényen belül deklarálunk vagy definiálunk osztályt, akkor az osztályazonosító, mint típusnév lokális lesz, és csak a függvényen belül használható.

void fgv(){class A     //lokális osztály
		{private: int x;
		  public: void Init(int x1);//1. eset
                        };
                }
1. eset: hiba, a függvényen belül nem lehet függyvényt definiálni
2. eset: void függvényen kívül nem látszik az A.

Megoldás:
void fgv()
{class A
  {private: int x;
    public: void Init(int x1){x=x1;}
   };
 }

Lokális osztály tagfüggvényei mindig inline függvények, ezért ezek rövidek. A lokális osztály használata bár lehetséges, de ritkán indokolt, és általában rontja a program olvashatóságát.

30. Konstruktor és destruktor
·	konstruktor fogalma és jellemzői
·	A konstruktor fogalma: az osztály olyan speciális tagfüggvénye, amely az osztály típusának megfelelő objektum létrehozásakor automatikusan meghívódik.
·	Jellemzői: 
		1. neve megegyezik az osztály nevével
	2. nincs visszatérési értéke, még void sem
	3. nem állíthat elő explicit visszatérési értéket, vagyis nincs benne return
	4. lehetnek paraméterei
	5. feladata: inicializálja az osztály adattagjait
·	konstruktor hívása 
·	Ha a programozó nem ír konstruktort, az osztálynak akkor is lesz konstruktor. Ilyenkor egy paraméter nélküli változatot hoz létre a fordító. (default vagy alapértelmezett konstruktor) Ha globális objektumot hozunk létre a főprogramon belül: main() előtt – a konstruktor is a main() előtt fog meghívódni.
·	konstruktorok változatai
·	Paraméterek száma szerint: paraméter nélküli (default), paraméteres.
·	Elérési jog szerint: public, private, protected. ???
·	Destruktor
A konstruktorhoz hasonlóan az objektum megszűnésekor automatikusan aktivizálódó speciális függvény. Lebontás, megszüntetés a feladata.
Jellemzői
	neve megegyezik az osztály nevével, ami előtt ’~’ jel áll

visszatérési értéke nincs, még void sem
nem állíthat elő explicit visszatérési értéket, nincs return
nem lehetnek paraméterei
feladata: erőforrások felszabadítása, rendbetétel, takarítás
Nem történik destruktor hívás, ha objektumra irányuló mutató vagy objektumhoz létesített hivatkozás (referencia) szűnik meg.

31. Konstruktorok magasabb szintű használata
·	tagként szereplő osztályok és konstruktoraik
	osztályban osztály, mindkettő tartalmaz paramétert. Taginicializációs listával lehet paramétereket átadni a tartalmazott osztály konstruktorának. Csak a konstruktor definíciójában lehet, deklarációban nem.

konstruktorok és destruktorok meghívásának sorrendje:
11. példaprogram
Konstruktor: először a tartalmazott, utána a tartalmazó osztály konstruktora hívódik meg.
Destruktor:  először a tartalmazó, utána a tartalmazott osztály destruktora hívódik meg.
·	taginicializációs lista fogalma és használata
A bázisosztály konstruktorát mindig előbb hívja meg a rendszer, mint a származtatott osztály konstruktorát. Ha a bázisosztály konstruktorának argumentumra van szüksége, akkor azt a taginicializáló listában kell megadni.
A bázisosztály konstruktora számára az argumentumok átadása a taginicializációs lista felhasználásával oldható meg. Az eljárás a következő: a bázisosztály azonosítóneve után a zárójelek közé foglalt argumentumlistának kell követnie. (A taginicializációs lista csak a konstruktor definíciójában jelenhet meg, a deklarációban nem). Több bázisosztály esetén az egyes bázisosztályok egymás után felsorolhatók. Nem kell a taginicializációs listában szerepeltetni azt a bázisosztályt, amely nem definiál konstruktort, vagy amelynek argumentumlistája üres.
Ha egy objektumot a vele azonos osztálytípussal rendelkező másik osztályobjektummal inicializálunk, akkor a rendszer alapértelmezés szerint tagonkénti inicializálást hajt végre. A tagonkénti inicializálás számos hiba forrása lehet, ahol mutatókat kezelnek. Bár a konstruktorokat a második objektum inicializálása felülírja, a destruktorok hívására mindig kétszer kerül sor. Ez tehát definiálatlan hivatkozás kialakulásához vezet. (A dinamikus területek többszöri lebontását jelenti).
·	másoló (copy) konstruktor 
·	(ezt nagyon el kellene olvasni a könyvben )
·	Elolvastam (p373, C++). Szal, a másoló konstruktor kezeli azt az esetet, amikor egy objektumnak ugyanolyan típusú objektumot adunk kezdőértékül.Ez nem ugyanaz mint az egyszerű értékadás. Ezenkívűl még háromféle esetben másolódik egy objektum: átadott függvény paramétereként, függvény visszatérési értékeként illetve kivételként. Ha nincs megadva, akkor van alapértelmezett, de dinamikus memóriakezelésnél gázos.

32. Operátor átdefiniálás I.
·	operátor átdefiniálás fogalma
·	Az operátor overloading az operátorok átdefiniálását jelenti. Az operátorfüggvényt a hagyományos függvényekhez hasonló módon kell definiálni, azzal az eltéréssel, hogy a függvénynévnek tartalmaznia kell az operator kulcsszót, amelyet a C++ előre definiált operátorai egyikének kell követnie
·	Szabályai
Csak elõre definiált operátort lehet átdefiniálni. Az átdefiniált operátorok: 
+
-
*
/
%
^
&
|
~
!
*=
=
<
>
<=
>=
++
--
<<
>>
==
!=
&&
||
+=
-=
/=
%=
^=
&=
:=
<<=
>>=
[]
()
->
->*
new
delete

Az operátor overloading szabályai:
·	Az operátorfüggvény számára legalább egy osztályargumentum átadása szükséges. 
·	Az operátor eredeti jelentését nem tudom módosítani, csak egy új jelentéssel tudom felruházni.
·	Az operátor precedenciaszintje nem változtatható meg.
·	Az átdefiniált operátornak pontosan ugyanannyi operandusa kell, hogy legyen, mint az eredetinek.
·	Nem lehet külön prefix és postfix jelentéssel felruházni egy operátort.
·	Különbözõ operátorok egyenértékûségét külön kell jelezni a rendszer számára. 
Pl.: ha átdefiniáltam a + és az = operátort, abból még nem következik a +=. 
·	megvalósítása: külső függvénnyel és tagfüggvénnyel
Tagfüggvényként:
Az operátorfüggvénynek pontosan egyel kevesebb paramétere van, mint az operátornak (az osztályargumentum egyértelmû, ezért el kell hagyni). AZ ( =  []  ()  -> ) operátorokat csak tagfüggvényként lehet átdefiniálni. (operátor hívásánál a bal oldali értéknek kell lennie az osztályargumentumnak)
class osztály
{
friend vissz._érték_típus operator op (paraméterlista)
}
osztály::operator op (paraméterlista) {…}
Önálló függvényként:
Ebben az esetben az operátorfüggvényt friend kapcsolatba kell hozni az osztállyal. Az operátorfüggvénynek az operátor operandusainak megfelelõ számú paramétere van, melybõl az egyiknek osztályargumentumnak kell lennie. 
class osztály
{
friend vissz._érték_típus operator op (paraméterlista)

}
vissz._érték_típus operator op (paraméterlista) {…}

·	Példák operátorok átdefiniálására ([ ] visszatérési értéke stb.).

class Array
{
public:
double & operator [] (int i) ;
…
}
double & Array::operator [] (int i)
{ return MemPtr[i] ;}

·	Az értékadó operátor átdefiniálása (mikor nem kielégítõ az alapértelmezett értékadási mechanizmus)
Ha az osztály dinamikus memóriafoglalást tartalmaz akkor nem kielégítõ az alapértelmezett értékadási mechanizmus, mivel csak egy mutatót kap értékül az új objektum (a régire mutat rá) és ha közben megszüntetem a régi objektumot,  akkor akaratomon kívül elveszítem az újat is. A probléma kiküszöbölésére át kell definiálni az értékadó operátort, hogy az értékadásokat tagonként végrehajtsa (ne csak egy memóriacímre mutasson rá), így már nem gond, ha megszüntetem a régi objektumot, hiszen van másik példány róla (az újban).
·	Az  operátor függvény különbözõ alakjai (azonos operátor különbözõ jelentései).
Az operátorfüggvényekbõl átdefiniált változatok is készíthetõk, ha azok egyedi argumentumlistával rendelkeznek.

33. Operátor átdefiniálás II.
·	csak tagfüggvénnyel átdefiniálható operátorok
·	Az ( =  []  ()  -> ) operátorokat csak tagfüggvényként lehet átdefiniálni. (operátor hívásánál a bal oldali értéknek kell lennie az osztályargumentumnak)
·	kiíró és beolvasó operátorok átdefiniálása
A programozó által definiált osztálytípusokra elõre definiált kiviteli/beviteli operátor nem létezik, így tehát az osztályt kifejlesztõ programozónak kell a kiviteli/beviteli operátor átdefiniálásával az adott osztályra vonatkozó adatkivitelt kezelnie. Pl.:

ostream& operator << (ostream& ost, Vektor& v)
{
for(int i=0; i<v.db; i++)
ost << v.t[i] << „\t”;
ost << endl ;
return ost ;
}

istream& operator >> (istream& ist, Vektor& v)
{
for(int i=0; i<v.db; i++)
{
cout << i << „. adat:” ;
ist >> v.t[i] ;
}
return ist ;
}
…
void main(void)
{
Vektor v1(db) ;
cin >> v1 ;
}
·	konverziós operátorok átdefiniálása
A konverziós operátor az osztálynak egy olyan speciális tagfüggvénye, amellyel osztályobjektumot más típusra alakíthatunk át. Általános alakja:	operator <típus> () ;
Ahol a típus helyébe beépített, származtatott vagy osztály adattípust kell elhelyezni. (Sem tömbre, sem függvényre nem alkalmazható). Tagfüggvénynek kell lennie, sem visszatérési típust, sem argumentumlistát nem szabad megadni.
Veszélyei: Kétértelmûség. A konverziós operátorok közvetett meghívása során kétértelmûség jelentkezhet. Pl.: ha van egy float és egy int tagunk és a floatot kívánjuk konvertálni, akkor nincsen semmi baj, de ha az intet (és nem jelöljük meg külön: (int)), akkor kétértelmûség lép fel, mivel az intet automatikusan is floattá tudja konvertálni. 
·	new és delete átdefiniálása

34. Osztályok származtatása, öröklődés
	Az osztály örökölheti más osztályok kijelölt adattagjait és tagfüggvényeit. A C++ nyelvben az öröklõdés az osztályok származtatásával valósítható meg. Az osztályok öröklõdési mechanizmusa lehetõvé teszi, hogy az egyik osztály tagjai olyan módon legyenek használhatók, mintha egy másik osztály tagjai lennének.
·	öröklés fajtái és szintaktikája
·	A public bázisosztály öröklõdõ tagjai a hozzáférési szintjüket a származtatott osztályon belül is megtartják. A public jellegû származtatási szerkezetben minden egyes soron következõ származtatott osztály hozzáfér a megelõzõ bázisosztályok public és protected tagjaihoz.
·	A private (alapértelmezett) jellegû származtatás megakadályozza a hozzáférést a bázisosztály nyilvános kapcsolódási felületéhez
·	öröklött komponensek elérése
A bázisosztály öröklõdõ tagjait ugyanolyan módon lehet elérni, mintha azok alosztályban definiált tagok lennének. Bár ezek a tagok úgy érhetõk el, mintha a származtatott osztály saját tagjai lennének, az öröklött tagok a bázisosztályban is megtartják tagságukat. Így ezek az osztályérvényességi kör felhasználásával érhetõk el. Pl.: obj.báziszoszt::változó ; 
A legtöbb esetben az osztályérvényességi kör operátor használata fölösleges. A fordító ugyanis különösebb kiegészítõ segítség nélkül is képes megtalálni a megfelelõ tagok. Ez alól csak két kivétel van:
·	Ha az öröklõdõ tag nevét a származtatott osztályban újra felhasználjuk
·	Ha két vagy több bázisosztály ugyanazzal az elnevezéssel definiál öröklõdõ tagokat.
·	konstruktorok használata leszármazott osztályok esetén
·	Konstruktorok öröklõdésének kérdése.
·	Elõd osztályok konstruktorainak aktivizálása, paraméter átadás.
Class Operandusok 
{
public: float a, b ;
Operandusok(float a0, float b0) ; 
} ;
Operandusok::Operandusok(float a0, float b0) {a = a0; b = b0 ;}

class MuveletiJel
{
public: char muv_jel ;
MuveletiJel(char muv_jel0) ;
} ;
MuveletiJel::MuveletiJel(char muv_jel0) { muv_jel = muv_jel0 ;}

class Calculator : public MuveletiJel, public Operandusok
{
public: float eredmeny ;
Calculator(float, float, char) ;
~ Calculator() ;
float Szamol() ;
} ;
Calculator::Calculator(float a0,  float b0, char muv_jel0) :
MuveletiJel(char muv_jel0), Operandusok(float a0, float b0)
{ eredmeny=0 ; }
A konstruktorok paraméterlistáján szerepelnie kell az összes kezdõérték adásához szükséges paramétereknek, mert ezek egy részét tovább kell adni az õs osztálynak.

35. Virtuális tagfüggvények
·	virtuális tagfüggvények fogalma, használata (p407, C++)
Definíciója annyiban tér el a többi tagfüggvénytõl, hogy a virtual kulcsszó megelõzi. A virtual kulcsszót csak a deklarációban szabad elhelyezni, a definícióban nem szabad. Segítségével meg lehet jelölni tagfüggvényeket egy osztály tagfüggvényei között. A rendszer nem a fordítás alatt rendeli hozzá a hívó függvényhez, hanem a futás során (az elõbbi probléma kiküszöbölése végett). (Szerintem itt valami nem stimmel, vagy igen?)
Ha egy függvény virtuális, akkor az összes származtatott osztályban is virtuálisként kell deklarálni. A virtuális függvények meghívása lassabb, mint a statikus függvényeké (mivel a futás során dõl el, hogy melyiket kell meghívni).
Ha mutatón keresztül hívjuk meg a virtuális függvényt, akkor általában csak futásidõben dönthetõ el a mutatott objektum típusa (miért is?), és e szerint hívódik meg a megfelelõ virtuális függvény.
·	absztrakt osztály, tisztán virtuális tagfüggvény (p411,C++)
·	A virtuális tagfüggvények a „=0” értékadástól lesznek tisztán virutálisak. Ha egy osztály legalább egy tisztán virutális tagfüggvénnyel rendelkezdik, akkor absztrakt osztálynak (elvont osztály, abstract class)hívjuk. Ilyen osztályba tartozó objektumot pedig nem hozhatunk létre. Az absztrakt osztályokat csak felületként (interface), illetve más osztályok bázisosztályaként használhatjuk. Ha egy tisztán virutális tagfüggvényt a származtatott osztályban nem definiálunk, akkor az tisztán virtuális függvény marad, sőt, a származtatott osztály is absztrakt lesz. Ez a megvalósítás lépcsőzetes felépítést tesz lehetővé. (pl: Shape class (rotate, draw fgv-ek))
·	Interface itt: a származtatott osztály, tisztán virtuális tagfüggvények nélkül.
·	egyszerű és többszörös öröklés implementációja
·	konstruktorok és destruktorok láthatatlan feladatai

36. Sablonok (template-ek)
·	függvénysablonok
·	osztálysablonok
·	http://www.codexonline.hu/CodeX3/Alap/C/Csa.htm

37. Standard könyvtár (STL)
	http://www2.iit.uni-miskolc.hu/~ficsor/oktatas/sweng2/segedlet/cpp8/sld003.htm
http://www2.iit.uni-miskolc.hu/~ficsor/oktatas/sweng2/segedlet/stl.html
·	STL fogalma, részei
·	tárolók, példák
·	bejárók (iterátorok) (p734, C++)
·	Minden bejáró valamilyen típusu objektum. Az iterátorok tartják össze az algoritmusokat és a tárolókat. A bejáró a sorozat elemeire hivatkozó mutató fogalmának elvont ábrázolása.
·	Öt osztályba soroljük őket, aszerint, hogy milyen műveleteket képesek hatékonyan (konstans idő alatt) megvalósítani.
Kategória:
Író (kimenet)
Olvasó (bemeneti)
Előre haladó
kétirányú
Közvetlen elérésű
Rövidítés:
Out
In
For
Bi
Ran
Olvasás:

= *p
= *p
= *p
= *p
Hozzáférés:

->
->
->
-> [ ]
Írás:
*p=

*p=
*p=
*p=
Haladás:
++
++
++
++ --
++ -- + - += -=
Összehasonlítás:

== !=
== !=
== !=
== != < > <= >=
·	begin(), end()
·	algoritmusok, példák (p82, C++)
·	for_each()
·	find()
·	find_if()
·	count(), count_if()
·	replace(), replace_if()
·	copy()
·	unique_copy()
·	sort()
·	equal_range() – keresd meg az összes egyező értékű elemet
·	merge() – fésüld össze a sorozatokat

38. Statikus adattagok és függvények; névterek
·	statikus adattagok (p302, C++)
·	Az olyan változókat, melyek egy osztályhoz tartoznak, de annak objektumaihoz nem, statikus tagnak nevezzük. A statikus tagokból mindig pontosan egy példány létezik, nem pedig objektumonként egy, mint a közönséges, nem statikus adattagokból. (alapértelmezett kezdőérték beállítására jó például)
·	Kezdőérték adás: objektum_tipusa::ertek = 5;
·	statikus tagfüggvények
·	A statikus adattagokhoz hasonlóan az olyan tagfüggvényeket, melyek egy adott osztálytaghoz hozzáférhetnek, de nem szükséges objektumra meghívni azokat, statikus tagfüggvénynek nevezzük.
Dátumos példa, default_date, static Date default_date; a class Date-en belül.
·	A C++ megengedi static tagfüggvény definiálását is. Az ilyen függvény a *this mutatóra sem közvetlenül, sem közvetve nem hivatkozhat, tehát csak az osztály statikus adattagjait és tagfüggvényeit használhatja. Meghívható az osztály bármelyik objektumával, vagy az osztálynévvel és hatáskör operátorral.
·	névterek fogalma, használata (p221)
·	A névterek mindig valamilyen logikai csoportosítást fejeznek ki. Nyitottak.
·	Namespace [név] { … }
·	Using direktíva: using namespace névtér_neve[::fuggvény/változó], esetleges ütközések feloldása hibákhoz vezethet
·	Névtelen névterek: namespace { ... }
·	Névtér álnevek: namespace A = Hossz_nev { … }

Kiegészítések (2004. január 5.)
24. Szabványos input-output C++-ban
·	I/O osztályok és objektumok
·	Hatékony, rugalmas, bővíthető, átfogó, könnyen kezelhető

25. Szabványos fájlkezelés C++-ban I.
·	fájlfolyam osztályok és objektumok
·	Az ios leszármazottai az fstream, istream és ostream.

28. Barát (friend) osztályok és függvények
·	barát függvények
·	Ha egy függvényt az osztály tagjaként adunk meg:
	A függvény hozzáférhet az osztály deklarációjának private és protected részeihez.

A függvény az ostály érvényességi körébe vagy hatókörébe tartozik
A függvényt az osztály objektumokra kell meghívni (this mutatóval).
	Friend nem kulcsszó, minden függvény neve elé. Egy függvény lehet több különböző osztály barátja is.

·	barát osztályok
·	Megsérti az egységbe zárás alapelvét.

30. Konstruktor és destruktor
·	konstruktorok változatai
·	Ha a konstruktor private vagy protected, akkor csak  static függvényen keresztül lehet példányosítani vagy barát függvényen/osztályon.
·	Default konstruktornál nem kell (), pl: vektor v;

31. Konstruktorok magasabb szintű használata
·	másoló (copy) konstruktor 
·	Mégegy: ha összetett algebrai kifejezéseknél, ahol átmeneti tárolóhelyet kell létrehozni

32. Operátor átdefiniálás I.
·	szabályai
·	Amit nem lehet: ?:, ., ::

33. Operátor átdefiniálás II.
·	csak tagfüggvénnyel átdefiniálható operátorok
·	Ha olyan függvényt írunk, amit értékadás bal oldalán is szeretnénk használni, akkor annak referencia típusú visszatérési értéke legyen.
·	A függvényhívás operátort olyan osztályoknál szoktuk átdefiniálni, aminek vagy csak egy egy művelete van, vagy a több művelete közül csak egyet használunk. (részláncok képzésére illetve több dimenziós tömbök indexelésére is használják)
·	smart pointerek
·	kiíró és beolvasó operátorok átdefiniálása
·	Csak globális függvénnyel lehet átdefiniálni (mivel a bal oldalon áll a kommunikációs objektum)
·	konverziós operátorok átdefiniálása
·	pl: operator long();
·	new és delete átdefiniálása
·	Tagfüggvényként lehet. Statikusak lesznek a tagfüggvények, nincs this mutató, nem kapcsolódik egyetlen objektumhoz sem.
void * osztalynev::operator new(size_t meret) { .. }
void * osztalynev::operator delete(void *p, size_t)
34. Osztályok származtatása, öröklődés
	specializáció <-> általánosítás
	Előnyök:
	felesleges ismétlődések kiküszöbölése, egyszerűbb, hibamentesebb program

újrafelhasználhatóság, ha valamelyik osztály megváltozik, akkor a meglévő osztályokból újat származtathatunk
osztálykönyvtárakat készíthetünk, függvénykönyvtáraknál rugalmasabbak
heterogén szerkezet megvalósítása: különböző típusu elemeket egy csoportba szervezünk és egységben kezelünk.
·	öröklés fajtái és szintaktikája
·	private adattagok nem öröklődnek
·	Public (analitikus, plussz dolog hozzáadása, felülről kompatibilitás): Az OsOsztaly public és protected tagjai ugyancsak public illetve protected tagjai lesznek a származtatott osztálynak is. Az így származtatott osztály példányából elérhetők az ős public tagjai.
·	Protected: Az OsOsztaly public és protected tagjai protected elérésűek lesznek  a származtatott osztályban. Ezért a gyermekosztály példányából nem érhetők el az ős public tagjai, public tagokat kell definiáljunk a gyermekOsztályban ahhoz, hogy az objektumot létrehozásán kívül bármi másra használhassuk a kódban.
·	Private (korlátozó): Az OsOsztaly public és protected tagjai private elérésűek lesznek a származtatott osztályban. Természetesen ebben az esetben is igaz, hogy a gyermekosztályból létrehozott objektumból nem érhetők el az ős public tagjai, saját public tagokat kell definiálni. öröklött komponensek elérése
·	közvetlen elérés (megmosom a hajam, és megyek is =)
·	osztály érvényességi kör operátorral (ha nem egyértelmű)
·	konstruktorok használata leszármazott osztályok esetén
·	Konstruktorok és átdefiniált értékadó operátorok nem öröklődnek. Ha a leszármazott és az ős osztályban is van konstruktor, akkor a leszármazott osztály konstruktorának definiálásakor a bázisosztály konstruktorát taginicializálós listában meg kell hivni. Pl:
A::A(int a, int b):B(a)
·	Ha a bázisosztály rendelkezik paraméter nélküli konstruktorral, akkor nem szükséges a taginicializációs lista. A taginicializálós lista csak a függvény definiciójában szerepel, a deklarációnál nem. Az ős konstruktora hívódik meg először, vagy az ős ősének konstruktora, stb.

35. Virtuális tagfüggvények
·	egyszerű és többszörös öröklés implementációja
·	egyszerű: egyetlen őse van az oszálynak. Ahol ős osztálybeli objektumot várunk megfelel a leszármazott is (fordítva nem)
·	összetett: nem csak egy őse van
·	a nevek üközése nem probléma, fizikai kompatibilitás nem sérül
·	virtuális bázizosztály: Az alaposztály tagjai nem épülnek be a száramaztatott osztályok adattagjai elé, hanem egy független struktúrába kerülnek, amit egy mutatón keresztül lehet elérni. Az alaposztály konstruktorát nem az első származtatott osztály konstruktora fogja meghívni, hanem az öröklési lánc legvégén álló osztály konstruktora.
·	konstruktorok és destruktorok láthatatlan feladatai
	Meghívja a virtuális alaposztály konstruktorait, akkor is, ha a virtuális alaposztály nem közvetlen őse.

A közvetlen (nem virtuális) alaposztályok konstruktorainak hívása
Saját rész konstruálása:
	A virtuálisan származtatott osztályok objektumaiban egy mutatót kell beállítani az alaposztály adattagjainak megfelelő részére.
Ha az osztályban van olyan virtuális fv, amely itt új jelentést kap, akkor az annak megfelelő mutatót a saját fv-re kell állítani.
A tartalmazott objektumok konstruktorainak meghívása.
	A konstrukor programozó által írt része végrehajódik.
·	destruktor láthatatlen feladatai
	A destruktor programozó által írt részének a végrehajtása.

A tartalmazott objektumok megszüntetése destruktorainak hívásával
A közvetlen (nem virtuális) alaposztályok destruktorainak hívása
A virtuális alaposztályok destruktorainak hívása.

36. Sablonok (template-ek)
·	Az általánosított programozást teszik lehetővé. Alapelv: Döntsünk (tiszta vizet a pohárba) el milyen algoritmusokra van szükségünk, és ezeket úgy lássuk el paraméterekkel, hogy minél több típussal és adatszerkezettel működjenek.
·	Függvénysablonok
·	Nem szükséges deklarálni a konkrét típusokkal a függvényt
·	Függvények számának csökkentése, kevesebbet kell kódolni, nem kopik annyira a bill, stb :-)
·	Azonos műveletre azonos függvény, tekintet nélkül a paraméterekre, visszatérési típusra.
·	Template <class T> T max (T a, T b) { … }
·	Osztálysablonok
	Osztálysablonok létrehozásakor az osztálydefinició elé kell tenni a template kulcsszót és a típusszimbólumokat.

Minden osztály tagfüggvénydefinició elé ugyanezt a sort el kell helyezni, és az osztály neve és a duplakettőspont között meg kell adni a sablontípusokat.
Osztály típusú objektum definiálásához megadjuk az osztály nevét, majd hegyes zárójelek között a helyettesítési típusokat, majd az objektum nevét és ha paraméterees konstruktora van, az átadandó értéket.
·	Pl: 	template <class T, class T1> class tomb
 	template <class T, class T1> tomb<T, T1>::tomb(int meret0)
·	Osztálysablonokkkal kiküszöböljük a felesleges kódismétlést a csak adattag típusában különböző osztálynál.

37. Standard könyvtár (STL)
·	STL fogalma, részei (– Standard Template Libary)
·	Standard könyvtá
·	C: printf, scanf, stdio.h, conio.h
·	C++: cin, cout, iostream.h, fstream.h – standard könyvtár részei
·	1994 óta, BC3.1-ben nincs (ofcoz =)
·	Ez a könyvtár az alapvető adatszerkezetek megvalósítását és az azokon alkalmazható alapvető algoritmusokat tartalmazza. A könyvtár osztályainak és függvényeinek megvalósítását a sablonok teszik lehetővé.
·	A standard könyvtár függvényei könnyen továbbfejleszthetőek legyenek.
·	3 fő része: tárolók, bejárók, algoritmusok
·	tárolók, példák
·	(container) A tároló olyan objektum, ami más obejktumot tartalmaz (de szerintem ez hülyeség :).
·	Vektor: egydimenziós, változó hosszúságú tömb
·	Olyan tároló, ahol az elemeket bármilyen sorrenben könnyen és hatékonyan elérhetjük az indexelés segítségével.
·	Előnyei: gyors az indexelés
·	Hátrány: két elem közé újat beszúrni, törölni, illetve átméretezni a tömböt költséges. Nincs indexhatár ellenőzrés (Vec-nél van, dob egy out_of_range kivételt, vagy at() függvény a vectorhoz)
·	List: kétirányú láncolt lista
·	Az elemek beszúrására és törlésére a legalkalmasabb, indexelés nincs. (hátrány: soros keresés)
·	Deque: kétvégű sor
·	Az elejéről és a végéről is könnyű kivenni és berakni elemet. Ez egy olyan sorozat, amit arra automatizáltak, hogy mindkét végén olyan hatékony műveleteket végezhessünk mint a listnél, másrész az indexelés is olyan hatékony legyen, mint a vektornál. Az adatszerkezetek belsejében az elemek törlése és beszúrása ugyanolyan hatékonyságú, mint a vektornál. Ezt a tárolót akkor érdemes használni, ha az új elemek beszúrása az elején vagy a végén történik a leggyakrabban.
·	Queue: sor, egy változata a priority queue
·	Ez a kétvégű soron alapul, az új adatokat a sor végére rakjuk, kivenni a sor elejéről lehet.
·	Priority queue: Ez egy olyan sor, ahol az elemek fontossági értéket kapnak, ez az érték határozza meg a kivételük sorrendjét.
·	Stack: verem, LIFO, megvalósítása két végű soron alapul.
·	Map: asszociatív tömb, szótár (ismétlődés nem lehetséges)
·	Egy érték-pár tároló, első eleme az index (ami a kulcs), második eleme a hozzárendelt érték. A kulcsok egyediek, és a kulcsok alapján rendezve tárolják az adatokat.
·	Multimap: ugyanolyan kulcsértékkel több elem is szepelhet
·	Set: halmaz
·	Egymástól különböző egyedi értékek tárolására szolgál. A halmazt tekinthetjük olyan mapnek, ahol a hozzárendelt értékek érdektelenek, így csak a kulcsokat tároljuk.
·	multiset: ismétlődés megengedett
·	bejárók (iterátorok)
·	algoritmusok, példák


