
Programozás II

5. Statikus adattagok és tagfüggvények



Feladat

• Írj egy osztályt, ami egy könyv adatait 

tárolja. A könyvnek van címe, szerzője és 

oldalszáma.

• A main függvényben hozz létre több 

példányt az osztályból.

• A main függvényben írd ki, hogy jelenleg 

hány darab könyv objektum létezik.
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Megoldási lehetőségek

• Globális változó: 

• Az értéke kezdetben 0

• A konstruktorok 1-el növelik

• A destruktor 1-el csökkenti
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Megoldási lehetőségek

unsigned int mennyiKonyv = 0;

class Konyv {

public:

Konyv() {

mennyiKonyv++;

}

Konyv(const Konyv & eredeti) {

mennyiKonyv++;

}

~Konyv() {

mennyiKonyv--;

}

};
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Megoldási lehetőségek

int main() {

cout << mennyiKonyv << " konyv" << endl;

Konyv tronokHarca;

cout << mennyiKonyv << " konyv" << endl;

Konyv gyurukura[3];

cout << mennyiKonyv << " konyv" << endl;

Konyv * valami = new Konyv;

cout << mennyiKonyv << " konyv" << endl;

delete valami;

cout << mennyiKonyv << " konyv" << endl;

Konyv masolat = tronokHarca;

cout << mennyiKonyv << " konyv" << endl;

}
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Megoldási lehetőségek

• A globális változó használata veszélyes:

• Semmi nem gátolja meg azt, hogy valaki 

bármire átírja

• A változó és a Konyv osztály között nincs 

szoros kapcsolat
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Static változók

• Vezessünk be a Konyv osztályban egy 

static változót

• A változót csak a Konyv osztály függvényei 

módosíthassák, ezért legyen private

• Ez a változó nem az egyes 

objektumokhoz, hanem az osztályhoz 

tartozik
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Static változók
class Konyv {

private:

static unsigned int mennyi;

string szerzo, cim;

unsigned int oldalszam;

public:

Konyv() { mennyi++; }

Konyv(const Konyv & eredeti) {

mennyi++;

}

~Konyv() {

mennyi--;

}

};
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Static változók

int main() {

Konyv gyurukura;

Konyv tronokharca;

}
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Konyv

mennyi = 2

gyurukura

szerzo=” Tolkien”

cím = ”A gyuruk

ura ”

oldalak = 1600

tronokharca

szerzo=” Martin”

cím = ”Tronok

harca ”

oldalak = 500



Static változók

• A mennyi a két objektum számára úgy

viselkedik, mint egy globális változó

• Más azonban nem férhet hozzá
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Konyv

mennyi = 2

gyurukura

szerzo=” Tolkien”

cím = ”A gyuruk

ura ”

oldalak = 1600

tronokharca

szerzo=” Martin”

cím = ”Tronok

harca ”

oldalak = 500



Static változók vs nem static

változók

A static változók a program indulásától  

fogva léteznek

class Konyv {

private:

static unsigned int mennyi;

string szerzo, cim;

unsigned int oldalszam;

[…]
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Static változók vs nem static

változók

A nem static változóknak kezdetben nincs 

memóriaterületük, csak akkor jönnek létre, 

ha példányosítjuk az osztályt
class Konyv {

private:

static unsigned int mennyi;

string szerzo, cim;

unsigned int oldalszam;

[…]
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Static változók

A static változóknak memóriát kell foglalni, 

azaz definiálni is kell őket:

class Konyv {

private:

static unsigned int mennyi;

[…]

};

unsigned int Konyv::mennyi = 0;
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deklaráció

definíció



Static tagfüggvények

• Le kell kérdezni a statikus mennyi változó 

értékét

• Akkor is le kell tudni kérdezni, ha nem 

létezik Konyv objektum

• Írjunk ehhez egy static lekérdező 

függvényt

14



Static tagfüggvények

class Konyv {

private:

static unsigned int mennyi;

[…]

public:

[…]

static unsigned int mennyiKonyv() {

return mennyi;

}

};
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Static tagfüggvények

class Konyv {

private:

static unsigned int mennyi;

[…]

public:

[…]

static unsigned int mennyiKonyv() {

return mennyi;

}

};
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Lemaradt a const kulcsszó, ez baj?



Static tagfüggvények

int main() {

cout << Konyv::mennyiKonyv() << endl;

Konyv gyurukura;

cout << Konyv::mennyiKonyv() << endl;

Konyv tronokharca;

cout << Konyv::mennyiKonyv() << endl;

[…]
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Az osztály neve

Scope

A függvény neve



Static tagfüggvények
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class Konyv {

private:

static unsigned int mennyi;

unsigned int oldalszam;

[…]

public:

[…]

static unsigned int mennyiKonyv() {

oldalszam = 4;

return mennyi;

}

};
Helyes?



Static tagfüggvények

• A static tagfüggvények az osztályhoz 

tartoznak, és nem az objektumokhoz

• Akkor is meghívhatóak, ha egy példány 

sincs az osztályból

• Tehát a static tagfüggvények csak a static

tagváltozókat látják

• Azaz a static tagfüggvények nem lehetnek 

const függvények

• De a nem static tagfüggvények látják a 

static tagváltozókat és tagfüggvényeket 19



Több forrásfájl és a static

tagváltozók

A headerbe kerül a deklaráció:

class Konyv {

private:

static unsigned int mennyi;

string szerzo, cim;

unsigned int oldalszam;

public:

Konyv();

Konyv(const Konyv & eredeti);

~Konyv();

static unsigned int mennyiKonyv();

};
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Több forrásfájl és a static

tagváltozók

A forrásfájlba pedig a definíciók:
Konyv::Konyv() { mennyi++; }

Konyv::Konyv(const Konyv & eredeti) {

mennyi++;

}

Konyv::~Konyv() { mennyi--; }

static unsigned int Konyv::mennyiKonyv() {

return mennyi;

}

unsigned int Konyv::mennyi = 0;
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Feladat

• Írj egy Point2D osztályt, amely egy x,y 

koordinátát tárol

• Legyen egy default konstruktora, amely az 

origóba helyezi a pontot

• Legyen egy két paraméteres konstruktora, 

amelynek megadhatjuk a koordinátát

• Valahogyan meg kell oldani, hogy olyan 

pontot is létrehozhassunk, amely az x, 

vagy az y tengelyen található
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Első megoldás

class Point2D {

int x, y;

public:

Point2D() {

x = 0;

y = 0;

}

Point2D(int x, int y = 0) {

this->x = x;

this->y = y;

}

}; 23



Első megoldás

int main() {

Point2D origo;

Point2D aPont(4, 5);

Point2D bPont(6);

Point2D cPont(0, 3);

}
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A bPont az x tengelyen van

A cPont az y tengelyen van 

A kód nem túl beszédes, nehéz 

megérteni, hogy melyik konstruktor 

hogyan hozza létre a pontot



Második megoldás

A példányosításhoz használjunk beszédes 

nevű static függvényeket:

class Point2D {

int x, y;

public:

static Point2D createOrigo() {

Point2D result;

return result;

}
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Második megoldás
static Point2D createPoint(int x, int y) {

Point2D result(x, y);

return result;

}

static Point2D createOnX(int x) {

Point2D result(x, 0);

return result;

}

static Point2D createOnY(int y) {

Point2D result(0, y);

return result;

} […]
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Második megoldás

Point2D origo = Point2D::createOrigo();

Point2D aPont = Point2D::createPoint(4, 5);

Point2D bPont = Point2D::createOnX(6);

Point2D cPont = Point2D::createOnY(3);
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A létrehozó függvény neve alapján 

könnyű kideríteni, hogy milyen objektum 

jön létre

Javul a kód olvashatósága



Feladat

• Írjunk egy KoordinataRendszer osztályt, 

amely Point2D objektumokat képes 

tárolni

• Oldjuk meg, hogy a koordináta 

rendszerhez adhassunk új pontokat, és 

lekérdezhessük őket

• A programunkban viszont csak egyetlen 

KoordinataRendszer típusú objektum 

létezhet
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Megoldás

• Akadályozzuk meg, hogy kívülről 

létrehozhassunk egy példányt

29



Megoldás

• Akadályozzuk meg, hogy kívülről 

létrehozhassunk egy példányt

• Tegyük priváttá a konstruktorokat
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Megoldás

• Ha privát a konstruktor, akkor egy static

függvény hozza létre az objektumot

• Ez a függvény többször meghívható

• A függvény képes ellenőrizni, hogy van-e 

már létrehozott példány

• Ezt hívjuk Singleton mintának (magyarul: 

egyke)
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Megoldás
class KoordinataRendszer {

public:

static KoordinataRendszer * peldanytKer() {

if (peldany == 0) {

peldany = new KoordinataRendszer;

}

return peldany;

}

~KoordinataRendszer() { }

private:

KoordinataRendszer() {  }

KoordinataRendszer(const KoordinataRendszer &) {}

static KoordinataRendszer * peldany;

};

KoordinataRendszer * 

KoordinataRendszer::peldany = 0; 32



Singleton

• Az osztályhoz tartozik egy pointer, ami 

majd az egyetlen létrehozott példányra 

mutat

• A pointer kezdetben 0, ezzel jelezzük, 

hogy még nem foglaltuk le az objektumot

• A peldanytKer első meghívásakor létrejön 

az objektum

• A többi híváskor ugyanezt az objektumot 

kapjuk vissza
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Singleton

KoordinataRendszer * a = 

KoordinataRendszer::peldanytKer();

KoordinataRendszer * b = 

KoordinataRendszer::peldanytKer();

delete a;

Itt az a és b változók ugyanarra az

objektumra mutatnak
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Singleton

• Ezek a sorok fordítási idejű hibát 

eredményeznek:

• KoordinataRendszer a;

• KoordinataRendszer b = a;
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Singleton, pointer nélkül

class KoordinataRendszer {

public:

static KoordinataRendszer & peldanytKer() {

static KoordinataRendszer peldany;

return peldany;

}

~KoordinataRendszer() {

}

private:

KoordinataRendszer() {

}

KoordinataRendszer(const KoordinataRendszer &) {}

};
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Singleton, pointer nélkül

class KoordinataRendszer {

public:

static KoordinataRendszer & peldanytKer() {

static KoordinataRendszer peldany;

return peldany;

}

37

Vigyázat, ez nem olyan static változó, mint 

amiről eddig szó volt, nem az osztályhoz 

tartozik, hanem ehhez a függvényhez!



Feladat

• Írj egy KonyvesPolc osztályt, amely Konyv

típusú objektumokat tartalmaz

• A Konyv osztály tárolja el egy könyv 

címét, szerzője nevét és az oldalak számait

• A Konyv osztálynak legyenek beállító és 

lekérdező függvényei

• A KonyvesPolcból csak egyetlen objektum 

létezhessen
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Feladat

• Oldjuk meg, hogy a könyvespolcra 

pakolhassunk új könyveket

• Oldjuk meg, hogy bármikor 

lekérdezhessük, hogy mennyi könyv van 

éppen a memóriában (azokat is beleértve, 

amelyeket nem tettük eddig a polcra)
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Házi feladat

• Írj egy JatekTer osztályt, amely a 

játéktérhez tartozó aktuális információkat 

tárolja (a részleteket lásd alább)

• Gondoskodj róla, hogy csak egyetlen 

JatekTer objektum létezhessen

• Az osztály tárolja az aktuális ellenfél 

objektumát (az ellenféllel való interakció 

egyelőre működjön úgy, mint a múlt heti 

háziban)
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Házi feladat

• A JatekTer tartalmazzon továbbá egy listát 

az aktuálisan felvehető tárgyakról 

(amelyek Targy típusúak)

• A menüben legyen egy menüpont, amely 

segítségével kiírathatjuk a felvehető 

tárgyak listáját

• Egy másik menüponttal kiválaszthatunk 

egy tárgyat, és felvehetjük azt (ennek 

hatására az kikerül a felvehető tárgyak 

listájából) 41



Házi feladat

• Egy menüponttal eldobhatunk egy nálunk 

lévő tárgyat

• Legyen egy menüpont, amely kiírja, hogy a 

világban összesen hány Tárgy létezik 

(beleértve azokat is amik nálunk vannak, 

valamint amiket nem szedtünk fel)

• Az új menüpontokat a szokásos menüpont 

hozzáadó függvénnyel add a menühöz
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Házi feladat

• A Zombi (vagy az ellenfél) osztályt bővítsd 

ki úgy, hogy ha az ellenfél meghal, akkor 

generáljon egy véletlenszerű tárgyat

• A tárgy neve minimum 5 különböző név 

közül egy legyen (ezen nevek 

megválasztását rátok bízom)

• A tárgy numerikus tulajdonságai is 

legyenek véletlenszerűek (a lehetséges 

értékek tartományai rátok vannak bízva)
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Házi feladat
• Tipp: A véletlenszerű tárgygenerálást egy 

static függvény oldja meg, amely a Targy

osztály tagfüggvénye

• Ha a Zombi meghal, generál egy tárgyat a 

fenti függvénnyel, eltárolja azt, majd a 

zombi megtámadását biztosító 

menüpontot le kell cserélni egy „kifoszt” 

menüpontra

• A kifosztást választva a játékos átveheti a 

zombinál talált tárgyat, majd a menüpont 

megszűnik 44


