
További tudnivalók a komplex beadamdó feladatról 

A feladatsor a Biro.inf.elte.hu webhelyen (továbbiakban: „Bíró”) található. Ide az INF-es azonosí-
tóval (és jelszóval) léphetsz be. 

Megjegyzés: a „Bíró” kezeléséről egy rövid leírást itt találsz: Bíró tudnivalók. 

Az azonosítóhoz rendelt feladat szövegét és a minta teszteseteket –belépés után– töltsed le! 
(A gyakorlatvezető gondoskodik a feladat személyhez rendeléséről.) 

Készítsed el a megoldás „β-változatát”, amelyben még nem muszáj szerepelnie az input ellen-
őrzésének, bár erősen ajánlott. Ezt a változatot töltsed föl a „Bíró”-ba. Itt automatikusan 10-20 
jellegzetes inputtal leteszteli a rendszer, majd a pontozást kiírja a képernyőre. Célszerű legalább 
addig csiszolgatni, amíg legalább S%-osra nem értékeli a rendszer, ahol S a minimálisan elvárt jó-
sági fok (általában S=80). Ez a jósági fok már nem csökkenti a beadandó összpontszámát; az efö-
lötti jósági fokot pluszponttal vesszük figyelembe. A jósági fok beadandó összpontjához hozzájá-
rulásának számítása: 2*(pontBíró-S) pont.  

Ezt követően egészítsed ki a programodat a bemenet akkurátus ellenőrzésével, ha eleve ezt 
nem tartalmazta, amelyet természetesen újból a Bíróval kell kiértékeltetni. (Ezt a programot a Bí-
ró, ha a beolvasás során lényeget érintő módosításokat nem tettél, akkor ugyanakkora ponttal fog-
ja jutalmazni. Nagy mennyiségű bemenet esetén időtúllépés előfordulhat, amelyet elkerülhetsz a 
feltételes fordítás kódolási technikájával.) A korrekt program elkészülte után állítsad össze a fej-
lesztés során keletkezett anyagokból (specifikáció, algoritmus, saját tesztelési terv, kód, futást do-
kumentáló hardcopy-k stb.) a dokumentációt. Csak a dokumentációval kiegészített anyag 
számítható be a gyakorlati jegybe és fogadható el elégséges beadandóként. Jó tudnod, 
hogy maximális pontot csak akkor kaphatsz a megoldására, ha érdemben használsz benne saját 
függvényeket! 

A teljes anyagot töltsed föl a gyakorlatvezető által megjelölt helyre, egyetlen, a gyakorlatvezető 
által megkívánt nevű állományba összecsomagolva. A feltöltés végső határidejét a kurzus honlapja 
tartalmazza. 

Megjegyezzük: a „Bíró” csak garantáltan helyes inputtal teszteli a programot.  

  



Tanács 

Elkerülhető a beadandó feladat utólagos, csupán a felhasználónak szánt közlések miatti korrekci-
ója. Ha ugyanis eleve úgy kódolod a C# kódját, hogy benne a kizárólag a felhasználónak szánt, 
kísérő szöveget (pl. a beolvasásnál a kérdés szövegét, vagy egy tömb beolvasásánál az indexet, ille-
tőleg az eredmény megjelenítésnél a kimeneti értéket kísérő szöveget) a standard kimenet helyett a 
hiba kimenetre irányítod, akkor a felhasználó megkapja (ott, ahol kell) a neki szánt információt, 
de a gépi értékelő („Bíró”) azt és csak azt kapja, ami az értékeléshez kell neki. Et praktikusan azt 
jelenti, hogy a felhasználónak szánt üzneteket a Console.Error.WriteLine(), míg a Bíró-
nak szánt kimenetet a „szokásos”, Console.WriteLine() paranccsal tudod kiírni. 

Kódolási szabály – C# 

Fontos szabály, hogy a Bíró-n használt fordítóprogram miatt, a névteret definiáló sor elé kézzel 
be kell írni, hogy using System; A .NET 6.0-s környezetben fordított kódokba ez a sor nem 
kerül bele automatikusan. Fontos továbbá, hogy a top-level statement-ekkel sem kompatibi-
lis a Bíró fordítója, erre a projekt létrehozásánál ügyelni kell. 

Hatékonyabban lehet szétválasztani a csak felhasználónak szóló, illetve a lényegi outputot az 
ún. feltételes fordítás lehetőségével. Az előfordító által nyújtott ezen lehetőség lényege, hogy bi-
zonyos, neki szóló parancsokkal (ún. direktívákkal) szabályozni lehet, hogy a forráskód mely ré-
szei kerüljenek tovább a fordítóhoz.  

Az előfordító parancsaik közül a következők a leglényegesebbek: define, if, else, endif. 

Direktíva Alak Jelentés Példa 

define #define NÉV Létrejön az előfordító szimbó-
lumtáblájában a NÉV szimbó-
lum. (A szimbólum definiálttá 
válik.) A kód legeslegelső so-
rába kell írni! 

#define BIRO 
 

if #if NÉV Ha a NÉV szimbólum benne 
van a szimbólumtáblában (de-
finiálva van), akkor a következő 
sortól kezdve a forráskód része 
lesz a továbbküldendő forrás-
nak. 

#if BIRO 
//feltételes  
//kóddarab 

else #else Egy if direktíva nem teljesülé-
séhez tartozó kóddarabot vezet 
be. A feltétel nem teljesülése 
esetén a következő sortól kez-
dődő kóddarab a forráskódba 
kerül. 

//feltételes  
//kóddarab  
#else 
//feltételes  
//kóddarab 

endif #endif Egy if direktívával elhatárolt 
kóddarab lezárása. Eddig tart a 
feltételtől függő forráskód-
darab kijelölés. 

//feltételes  
//kóddarab  
#endif 

 

  



Például: 

#define BIRO 
using System;//Kell a Bíró-nak!!! 
namespace Feladat 
{ 
    internal class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            //Beolvasás 
            string input_szoveg; 
#if BIRO 
            input_szoveg = Console.ReadLine(); 
            int N = Convert.ToInt32(input_szoveg); 
#else 
            bool hiba; 
            int N; 
            do 
            { 
               Console.WriteLine("Hány mérés történt? (0 és 100 közötti egész  

szám)"); 
               input_szoveg = Console.ReadLine(); 
               hiba = !int.TryParse(input_szoveg, out N) || N < 0 || N > 100; 
               if (hiba) 
               { 
                  Console.WriteLine("Karaktert, szöveget, valós vagy nem  

megfelelő egész számot adtál meg."); 
               } 
            }while(hiba); 
#endif 
 
            //Beolvasás folytatása... 
            //Feladat megoldása... 
            //Kiírás... 
        } 
    } 

} 

Magyarázat: ha a BIRO szimbólum definálva van (a példában ez a helyzet), akkor csak a kékkel 
bekeretezett utasítást tartalmazza a lefordítandó kód (futáskor egy kérdés és ellenőrzés nélküli 
beolvasás lesz végrahajtva); ha a BIRO szimbólum nincs definálva (töröljük vagy kommentté tesz-
szük a #define sort), akkor a zölddel beleretezett utasításokat tartalmazza a lefordítandó kód 
(futáskor egy „igényes beolvasási ceremónia” lesz végrahajtva). 

Megjegyzés: mivel elkülönítettük a lefordítandó részeket, ebben az esetben nem okoz hibát, 
amikor a beolvasásnál a Console.WriteLine()  parancsot használjuk. 

Hasonló módon lehet és érdemes az eredménykiírást is elkülöníteni. 

Gyakorlati haszon: a fordítási direktívák használatával egy forráskódba tud bekerülni a Bírónak 
és a felhasználónak szánt forráskód. 

 

 


