
Programozás II
gyakorlat

6. Polimorfizmus



Típuskonverziók

C-ben:
void * ptr;

int * ptr_i = (int*)ptr;

Ez működik C++-ban is.

Használjuk inkább ezt:
int * ptr_i =   

static_cast<int*>(ptr);

Csak egymással kompatibilis mutatókat alakít 

át!
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Típuskonverziók

const levágása:

const char * ptr;

char * ptr_c = (char*)ptr;

Helyette:
char * ptr_c = 

const_cast<char*>(ptr);
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Típuskonverziók

Konvertálás bármely mutató típus között:
char * ptr_c =   

reinterpret_cast<char*>(0xFF2301AB);

CHajo * h = 

reinterpret_cast<CHajo*>(0xFF2301AB);

CRepulo * r = 

reinterpret_cast<CRepulo*>(str);

A const eltávolítására nem alkalmas.

Figyelem! Csak különleges helyzetekben 

indokolt a használata! (A kurzus során ilyen 

helyzet nem áll elő.) 4



Mit ír ki?

class Jarmu {

int sebesseg;

public:

void Beolvas() {

cout<<"Sebesseg: "<<endl;

cin>>sebesseg;

}

};

class Repulo: public Jarmu {

int magassag;

public:

void Beolvas() {

Jarmu::Beolvas();

cout<<"Repulesi magassag: "<<endl;

cin>>magassag;

}
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Mit ír ki?

class Hajo: public Jarmu {

int vizkisz;

public:

void Beolvas() {

Jarmu::Beolvas();

cout<<"Vizkiszoritas: "<<endl;

cin>>vizkisz;

}

};

void beolvas(Jarmu * j) {

j->Beolvas();

}

int main() {

Hajo h;

beolvas( &h );

}
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Korai kötés

Probléma: a beolvas függvény nem tudja, 

hogy a mutató, amit kap, az Hajo típusú 

objektumra mutat.

Ha a mutato Jarmu típusú, akkor a Jarmu

Beolvas függvénye hívódik meg.

Korai kötés: Már fordításkor eldől, hogy a 

függvényhívás helyén pontosan melyik 

függvény kerül meghívásra.
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Megoldások

Valahogy tudassuk a beolvas függvénnyel, 

hogy a kapott mutató valójában milyen 

típusú objektumra mutat!
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Típusmező

enum jarmutipus {JARMU, HAJO, REPULO};

class Jarmu {

int sebesseg;

protected:

jarmutipus t;

public:

Jarmu(jarmutipus t = JARMU) {

this->t = t;

}

jarmutipus GetTipus() {

return t;

}

[…]

};
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Típusmező

class Repulo: public Jarmu {

int magassag;

public:

Repulo(): Jarmu(REPULO) {}

[...]

};

class Hajo: public Jarmu {

int vizkisz;

public:

Hajo(): Jarmu(HAJO) {}

[...]

};
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Típusmező

void beolvas(Jarmu * j) {

switch (j->GetTipus()) {

case JARMU:

j->Beolvas();

break;

case HAJO:

static_cast<Hajo*>(j)->Beolvas();

break;

case REPULO:

static_cast<Repulo*>(j)->Beolvas();

}

}
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Típusmező

Probléma:

Sok származtatott osztálynál nehézzé válik, 

nagy a figyelmetlenségből fakadó hiba 

veszélye.

Nem automatikus.

Lehetőleg ne használjunk típusmezőt!
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Virtuális függvények

Az előzőekben mi helyeztük el a típusra 

utaló információt az osztályba.

Ez automatizálható, tegyük virtuálissá az 
ősosztály Beolvas függvényét!

class Jarmu {

int sebesseg;

public:

virtual void Beolvas() {

cout<<"Sebesseg: "<<endl;

cin>>sebesseg;

}

};
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Virtuális függvénytáblák

14

Jarmu

Függvény neve Függvény címe

Beolvas() Jarmu::Beolvas()

Hajo

Függvény neve Függvény címe

Beolvas() Hajo::Beolvas()

Jarmu j;

Virtuális 

függvénytábla

címe

Hajo h;

Virtuális 

függvénytábla

címe



Virtuális függvénytáblák

14

Jarmu

Függvény neve Függvény címe

Beolvas() Jarmu::Beolvas()

Hajo

Függvény neve Függvény címe

Beolvas() Hajo::Beolvas()

Jarmu j;

Virtuális 

függvénytábla

címe

Hajo h;

Virtuális 

függvénytábla

címe



Polimorfizmus

void beolvas(CJarmu * j) {

j->Beolvas();

}

int main() {

Hajo h;

Repulo r;

beolvas( &h );

beolvas( &r );

}
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Beolvas() virtuális?

igen

Melyik virtuális 

függvénytáblára 

hivatkozik?

A táblából kikeressük a 

függvényt, és meghívjuk



dynamic_cast

Futás időben lekérdezhetjük, hogy egy adott 

objektum egy meghatározott típusba esik-e.

A vizsgálathoz a virtualitást használja fel.

NULL pointerrel tér vissza, ha a megadott 

mutató nem olyan típusú objektumra mutat, 

mint amilyent megadtunk neki.

Csak virtuális függvényeket tartalmazó 

osztályoknál használható!
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dynamic_cast

void beolvas(Jarmu * j) {

if (Hajo * h = dynamic_cast<Hajo*>(j))

h->Beolvas();

if (Repulo * r = dynamic_cast<Repulo*>(j))

r->Beolvas();

}
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dynamic_cast

void beolvas(Jarmu * j) {

if (Hajo * h = dynamic_cast<Hajo*>(j))

h->Beolvas();

if (Repulo * r = dynamic_cast<Repulo*>(j))

r->Beolvas();

}

A j mutató Hajo-ra mutat?

A j mutató Repulo-re mutat?
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dynamic_cast

Referenciára is alkalmazható, ám sikertelen 
konvertálás után bad_cast (typeinfo

header-ben) kivételt dob (referencia nem 
lehet NULL értékű, mint a mutatók).
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dynamic_cast

#include <typeinfo>

void beolvas(Jarmu & j) {

try {

Hajo & h = dynamic_cast<Hajo&>(j);

h.Beolvas();

} catch (bad_cast & bc) {

cout<<"Ez nem hajo"<<endl;

}

try {

Repulo & r = dynamic_cast<Repulo&>(j);

r.Beolvas();

} catch (bad_cast & bc) {

cout<<"Ez nem repulo"<<endl;

}

}
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dynamic_cast

A dynamic_cast lassabb, mint a 

típusmező használata.

A dynamic_cast alkalmazásakor nem 

kell a típusmezővel bajlódni, így annál 

egyszerűbb.

Csak indokolt esetben használjuk, legtöbb 

esetben felesleges.
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Tisztán virtuális függvények

Ne példányosíthassuk a Jarmu osztályt

A virtuális függvény deklarációjának végére 
= 0 –t írunk:

class Jarmu {

protected:

int sebesseg;

public:

virtual void Beolvas() = 0;

};
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Tisztán virtuális függvények

A Jarmu osztály most absztrakt osztály: 

Nem lehet példányosítani

Arra való, hogy egy interface-t adjunk meg 

vele

A belőle származtatott osztályokban, ha 

azokat példányosítani akarjuk, definiálni kell 

a tisztán virtuális (pure virtual) függvényeket
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Tisztán virtuális függvények

Figyelem!

A származtatott osztályokból nem hívhatjuk 

meg a szülő pure virtuális függvényeit!

class Repulo: public Jarmu {

int magassag;

public:

void Beolvas() {

Jarmu::Beolvas();

cout<<"Repulesi magassag: "<<endl;

cin>>magassag;

}

}
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Feladat
Deklarálj egy 5 elemű, Jarmu * típusú 

tömböt!

Írj programot, amely megkérdezi, hogy az i. 

elem a tömbben hajó, vagy repülő, a 

választásnak megfelelően dinamikusan 

lefoglalja az objektumot, majd egy külön  a 
beker függvény segítségével beolvassa a 

tömb elemeinek adatait! (A beker

használja az osztályok Beolvas 

függvényét)

A végén szabadítsd fel az elemeket!
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Megoldás

int main() {

Jarmu * jarmuvek[5];

int i;

for (i = 0; i < 5; i++) {

char ch;

cout<<"Tipus (h / r): "; cin>>ch;

switch (ch) {

case 'r':

jarmuvek[i] = new Repulo; break;

case 'h':

jarmuvek[i] = new Hajo; break;

}

}

beker(jarmuvek, 5);

for (i = 0; i < 5; i++)

delete jarmuvek[i];

} 27



Megoldás

void beker(Jarmu ** j, int mennyi) {

for (int i = 0; i < mennyi; i++){

cout<<i+1<<". jarmu: "<<endl;

j[i]->Beolvas();

}

}
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Házi feladat

Írj sakk programot!

Egy 8*8-as táblán helyezkedjenek el a bábuk, 
a cellák típusa Babu* legyen. A sakk 

szabályainak megfelelően származtass belőle 

különböző bábú típusokat. A program két 

emberi játékos közötti sakk játszmát 

bonyolítson le. Először a fehér, majd a 

fekete játékos lép. A program mindig olvassa 

be, hogy az aktuális játékos melyik bábujával 

akar lépni. 
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Házi feladat

A programnak ellenőriznie kell, hogy a 

kiválasztott bábu meglépheti-e azt a lépést, 

amit a játékos választott. A Babu osztálynak 

legyen tehát egy függvénye, amely ellenőrzi a 

lépésről, hogy az megengedett-e az adott bábu 

számára. Például a bástya csak egyenesen 

léphet, de akármennyit. Ha ferdén próbálunk 

lépni, akkor a függvény hamis értékkel tér 

vissza. Ennek a függvénynek nem kell 

ellenőriznie, hogy más áll-e az adott mezőn, 

ezt kezelje a főprogram.
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Házi feladat

A program minden lépés után kirajzolja a 

képernyőre a sakktáblát, rajta a bábukkal. Az 

egyes bábukat betűkkel jelöld. A kirajzolás 

során a bábu objektumok maguk írják ki a 

jelüket a képernyőre egy saját 

tagfüggvénnyel. A kirajzolás során legyenek 

megkülönböztethetőek a fekete és fehér 

bábuk

A bábuk tudják, hogy milyen színűek, és 

hogy mely pozíción találhatóak. 31



Házi feladat
A játszma addig tart, amíg az egyik játékos 

mattot nem kap, vagy az egyik játékos fel nem 

adja. Nem kötelező a teljes sakk szabályzatot 

implementálni. Amit tudnia kell a programnak:

Különböző bábuk különböző módon 

léphetnek (http://hu.wikipedia.org/wiki/Sakk)

Nem szükséges belerakni a különleges 

lépéseket

Tervezd meg, hogy milyen további segéd 

függvényekkel kell rendelkeznie a bábu 

osztályoknak 32


