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A nyílthalmazok is általában gázfelhők közelében vannak, hatalmas méretű gázfel-
hőkkel kombinálódnak. Nagyobb az átlagos skálamagasságuk az asszociációkhoz ké-
pest, de még mindig a fősík-közeli tartományokat népesítik be. Szintén megfigyelhető a 
centrum felé történő enyhe sűrűsödésük. A katalogizált nyílthalmazok száma kb. 1200, 
de Tejútrendszerbeli teljes számuk akár ennek tízszerese is lehet!  
 

 
6. képmelléklet 

Az NGC 2467 jelű nyílthalmaz és a hozzá társuló köd képe (Gemini távcső) 

 
Hegedüs Tibor  

 
 
 

Pointerek C-ben, C++-ban 

Jelen cikkben módszertanilag próbáljuk összefoglalni mindazt, amit tudni kell a po-
interekről C-ben, C++-ban. Szó lesz a következő fogalmakról: pointerek, függvénypo-
interek, dinamikus változók, tömbök, dinamikus helyfoglalás, qsort. 

A változó fogalma 
A változó fogalma a matematikában egy értelmezési tartománnyal rendelkező, ebből 

bármilyen értéket felvehető objektum, melynek értéke logikailag határozatlan. Ugyanez 
a számítástechnikában egy memóriacímen levő memóriazónát jelent, amelynek tartalma 
mindig létezik, ez egy jól meghatározott érték, és fő jellemzője, hogy csak bizonyos al-
goritmusok által hozzáférhető és módosítható. 

Egy változónak négy alapeleme van: 
 név 
 attribútumhalmaz 
 referencia 
 érték 

 
változó = név + attribútumhalmaz + referencia + érték 
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Egy változó neve az illető nyelv által lexikálisan megengedett karaktersorozat, ez a 

változó azonosítója. 
Az attribútumhalmaz három alkotóelemet tartalmaz: 
1.) a változó típusát 
2.) a változó láthatósági területét, amely azon programsorokból álló programinterval-

lum, ahonnan a változóhoz hozzáférhetünk írás/olvasás végett. Beszélhetünk lokális és 
globális változókról. A lokális változók a veremszegmensbe, a globális változók az adatszeg-
mensbe kerülnek. 

3.) a változó élettartamát, azt az időintervallumot, amelyben egy változónak szánt 
memóriazóna az illető változó számára van fenntartva vagy lefoglalva (pl. az eljárások, 
függvények lokális változói kiürülnek a veremből az eljárás vagy függvény befejeződé-
sekor). 

A változó harmadik alapeleme a referencia vagy cím. A referencia egy információ, 
amely megadja azt a fizikai vagy logikai helyet, amelynek tartalma a változó értéke. 

A változó negyedik alapeleme az érték: a program futása során a változónak ez a me-
zője változtatja az értékét. Egy változó értékének a kiolvasása a referencia tartalmának a 
kiolvasásaként történik. Egy változó értékének a megváltoztatása a referencia tartalmá-
nak felülírásaként történik. 

Pointerek vagy mutatók 
Eltárolható-e egy változó címe? Igen, mégpedig cím típusú változóba. Ezt pointernek vagy 

mutatónak nevezzük. 
int* p;  

Egy változó címére az & operátor segítségével hivatkozhatunk: 
int i, *pi; 
pi=&i;  

Egy pointeren keresztül a * operátor (indirekció) segítségével lehet hivatkozni arra a 
változóra, amelyre mutat: 

*pi=5;  
Az indirekció tetszőleges mélységig növelhető értelemszerűen: 

int i=10; int* pi=&i; int** ppi=&pi; 
Léteznek olyan pointerek, amelyek bármely típusú változó címét eltárolhatják. Ezek 

a void-pointerek: 
void* v; 

Ha egy void-pointeren keresztül szeretnénk hivatkozni arra a változóra, amelynek 
címét tartalmazza, először típuskonverziót kell végrehajtanunk, vagyis a void-pointert a 
változó típusának megfelelő pointerré kell konvertálnunk és csak azután alkalmazhatjuk 
a * operátort: 

int i=5; 
void* v; 
v=&i; 
printf(”%i\n”, *(int*)v); 
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Mit tartalmaz egy pointer? 
A pointer egy memóriacímet tartalmaz.  

printf("%p\n", p);  
Az eredmény például 0012FF60 lesz. Mit jelent ez a hexadecimális szám? 
A fenti szám az adott szegmensen belül az eltolás, az úgynevezett ofszet cím, ahol a 

változó értéke van. 

A sehova nem mutató pointer 
A NULL egy különleges érték a mutatók (vagy egyéb hivatkozások) számára. Kifejezi, 

hogy a mutató tudatosan nem jelöl érvényes adatot, „sehová nem mutat”. 

Pointeraritmetika 
Az azonos típusú pointerek egymáshoz rendelhetők, különböző típusú pointerek 

esetén szükséges az explicit típus-konverzió. 
Az azonos típusú pointerek összehasonlíthatók. Mivel a pointerek a bennük tárolt 

memória-címek alapján hasonlítódnak össze, ha két pointer ugyanarra a változóra mutat, 
akkor egyenlő. 

Ha n egy egész szám, akkor p+n, illetve p–n, p-vel azonos típusú pointerek lesznek, és 
ezek a p+n*sizeof(<típus>), illetve p-n*sizeof(<típus>) címen levő <típus> tí-
pusú adatokra mutatnak. Természetesen érvényesek a pre- és posztinkrementálás (++), 
pre- és posztdekrementálás (--) műveletek is. Megjegyezzük, hogy a sizeof(<típus>) 
operátor az adott <típus> byte-ban kifejezett méretét téríti vissza. 

Két azonos típusú pointer kivonható egymásból, különbségük az az egész szám lesz, 
amennyivel az első pointer el van tolva a másodikhoz képest. 

 
Tömbök és pointerek kapcsolata 

Egy tömb neve úgy tekinthető, mint a 0-adik elemének a címe; pontosabban, mint 
egy pointer konstans, amely a tömb 0-dik elemére mutat. 

Például legyen az alábbi tömbdefiniálás: 
int t[5]; 
 

t-nek, mint pointernek a típusa int*, az értéke pedig &t[0]. 
 

t[i] 10 11 12 13 14 
i 0 1 2 3 4

&t[i] 0012FF58 0012FF5C 0012FF60 0012FF64 0012FF68 
 

t  &t[0] a 0-dik elem címe
t+i  &t[i] az i-edik elem címe
*t  t[0] a 0-dik elem
*(a+i)  t[i] az i-edik elem

 
Ha int t[10], *p; akkor lehet: p=a; 
Az alapvető különbség t és p között az, hogy t konstans p pedig változó, tehát 

amíg p++-t követően p a t[1] elemre fog mutatni, addig a t++ inkrementálás például 
hibás. 



2013-2014/2 11 
 
 
 

1. feladat 
Adott egy n elemű egész számokat tartalmazó sorozat. Olvassuk be egy egydimenzi-

ós tömbbe, majd pedig írjuk ki a tömb elemeinek értékét a képernyőre. A tömböt kezel-
jük pointerként! 

1. megoldás 
 int t[10], n, i, *p; 
 scanf("%i", &n); 
 p=t; 
 for(i=0;i<n;++i) 
  scanf("%i", &p[i]); 
 for(i=0;i<n;++i) 
  printf("%i\n", *(p+i)); 

 

Most oldjuk meg a feladat úgy, hogy az indexelést pointerrel valósítjuk meg! 

2. megoldás 
 int t[10], n, *p; 
 scanf("%i", &n); 
 for(p=t; p<t+n; ++p) 
  scanf("%i", p); 
 for(p=t; p<t+n; ++p) 
  printf("%i\n", *p); 

Megjegyzés 
 Ha p a tömb első elemének a címe (p=t), akkor a ciklus t+n-ig megy. 
 Figyeljük meg, hogy a tömbelemek beolvasásánál már nem kell a változó elé az & 

operátor: scanf("%i", p);. Miért? 

Dinamikus változók 
A változók lehetnek statikusak vagy dinamikusak, annak függvényében, hogy a 

számukra lefoglalt hely melyik memóriazónában van, és mikor történik ez a helyfogla-
lás. Két lényegesen különböző memóriazónáról beszélhetünk: a Heap-ről, amelyben a 
helyfoglalás dinamikusan történik és a statikus részről, amelyben a változók élettarta-
muktól függően vagy az adatszegmensben (Data Segment) vagy a veremben (Stack) talál-
hatóak. A statikus változóknak szánt helyet az illető változó moduljának memóriába töl-
tésekor foglaljuk le, a dinamikus változók helyének lefoglalása pedig a helyfoglaló kód-
rész végrehajtásakor történik, hasonlóképpen a felszabadítás is. 

 
Pillanatok Statikus változók Dinamikus változók 

deklarálás A változó deklarálása
pl. int x; A változó deklarálása:

pl. int *d; 
helyfoglalás A modul betöltésekor:

ha a főprogramra nézve 
globális változó, az adat-
szegmensben, ha lokális 
változó a veremben fogla-
lódik le számára hely. 

Két változóról beszélünk: d egy 
 statikus változó és  
*d egy dinamikus változó. 
A statikus lefoglalódik a statikusnak 
megfelelő módon, a dinamikusnak a 
programozó foglalhat helyet a meg-
felelő pillanatban (használat előtt): 
calloc, malloc, new; 
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Pillanatok Statikus változók Dinamikus változók 
inicializálás Első értékadás. Első értékadás a *d változónak. 
írás/olvasás Bármikor a láthatósági terü-

let keretében. A helyfoglalás után, 
a felszabadítás előtt. 

felszabadítás A modul felszabadításakor. A statikus a modul felszabadítása-
kor (d), a dinamikus (*d) a progra-
mozó kérésére: free, delete. 

 
Dinamikus változók esetén az élettartam és a láthatósági terület különbözhet. Pél-

dául, ha egy lokális dinamikus változót elfelejtünk felszabadítani, és kilépünk az adott 
blokkból, akkor a dinamikus változó már nem látszik, de még él, mivel nem szüntettük 
meg. Ezért vigyázzunk, ha lokális dinamikus változókat használunk, ugyanazon a szin-
ten szabadítsuk fel, amelyiken deklaráltuk, másképp elveszítjük a referenciát rá. 

 

2. feladat 
Valósítsunk meg dinamikusan egy n-elemű egydimenziós tömböt (vektort)! Olvas-

suk be a tömb elemeit, majd írjuk ki a képernyőre. 
 

1. megoldás 
 // deklarálás 
 int* v, n, i; 
 // n beolvasása 
 scanf("%i", &n); 
 // helyfoglalás 
 v=(int*)calloc(n, sizeof(int)); 
 // a tömb beolvasása 
 for(i=0; i<n; ++i) 
  scanf("%i", &v[i]); 
 // a tömb kiírása 
 for(i=0; i<n; ++i) 
  printf("%4i", v[i]); 
 printf("\n"); 
 // a tömb felszabadítása 
 free(v); 
 

Megjegyzés 
 A v=(int*)calloc(n, sizeof(int)); sor helyett írhattunk volna  

    v=(int*)malloc(n*sizeof(int));-t is. 
 A malloc-kal szemben a calloc le is nullázza a lefoglalt memóriaterületet, 

így a tömb inicializálva lesz 0 elemekkel. 
 

2. megoldás 
Ha C++-ban programozunk, akkor a kódunk a következő: 
 int* v, n; 
 cin>>n; 
 v = new int[n]; 
 for(int i=0;i<n;++i) 
  cin>>v[i]; 
 for(int i=0;i<n;++i) 
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  cout<<v[i]<<'\t'; 
 cout<<endl; 
 delete [] v; 
 

3. feladat 
Az előbbi tömböt a beolvasás után bővítsük ki három véletlenszerű elemmel! 

 

Megoldás 
 int* v, n, i; 
 scanf("%i", &n); 
 v=(int*)calloc(n, sizeof(int)); 
 for(i=0; i<n; ++i) 
  scanf("%i", &v[i]); 
 // a véletlenszám-generátor inicializálása 
 srand((unsigned)time(0));  
 // új helyfoglalás – kibővítés 
 v=(int*)realloc(v, (n+3)*sizeof(int)); 
 // véletlen számok 
 v[n]=rand()/1000; 
 v[n+1]=rand()/1000; 
 v[n+2]=rand()/1000; 
 for(i=0; i<n+3; ++i) 
  printf("%4i", v[i]); 
 printf("\n"); 
 free(v); 

Megjegyzés 
 A v=(int*)calloc(n, sizeof(int)); sor helyett írhattunk volna  

    v=(int*)malloc(n*sizeof(int));-t is. 
 A time(0) függvényhívás miatt: #include<time.h> 

 

4. feladat 
Rendezzük a 2. feladatnál létrehozott és beolvasott tömböt növekvő sorrendbe a 

standard qsort eljárással, majd írjuk ki a képernyőre! 
 

Függvénypointerek 
Nem csak változót, hanem függvényt is elérhetünk indirekten. Egy függvény neve, 

az illető függvény-típusú pointer-konstansként is felfogható, amely magára a függvényre 
mutat. 

Fontos, mert így lehet átadni függvényt paraméterként. 
Függvényre mutató pointer: ha int f(char, float); egy függvény, ennek a tí-

pusa int (char, float), egy függvénypointer pedig: 
int (*fp)(char, float); 
 

Mivel a függvény neve felfogható illető függvény-típusú pointer-konstansként is, f 
tulajdonképpen egy int(*)(char, float) típusú függvénypointer-konstans, így az f 
illetve *f hivatkozások egyenértékűek. Az fp pointer megkaphatja bármely char és 
float paraméterű int visszatérési értékű függvény címét: fp=&f;, de ezzel ekvivalens, 
egyszerűen: fp=f;. 
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Fordítva is igaz: bármely függvénypointer felfogható annak a függvénynek a neve-
ként, amelyre mutat. Így az fp és *fp hivatkozások is egyenértékűek. 

A fentiekből következik, hogy az f függvényt a következő módokon lehet meghív-
ni: 

int x; char a; float b; 
x=f(a, b);  // klasszikus alak 
x=(*fp)(a, b); // pointeren keresztül 
x=(*f)(a, b); // a nevén, mint pointeren keresztül 
x=fp(a, b);  // pointeren, mint nevén keresztül 
 

Megjegyzés 
Mivel egy függvény típusa – az adattípusokkal ellentétben – nem határozza meg 

kódjának memóriaméretét, ezért a függvénypointerekre nem érvényesek a pointerarit-
metika műveletei. Például egy függvénypointerhez nem adható hozzá egy egész szám, 
vagy az azonos típusú függvénypointerek nem vonhatók ki egymásból. 

 

A qsort eljárás használata 
void qsort (void* base, size_t num, size_t size,  
 int (*compar)(const void*, const void*)); 
 

Az első paraméter, a base a rendezendő tömb kezdőcíme. Ez void*, mert tetsző-
leges típusú adatokkal dolgozhatunk. A függvényhívás során nekünk kell típuskonverzi-
ót alkalmaznunk. A második paraméter (num) és a harmadik paraméter (size) típusa 
size_t. Ez egy szabványos típusjelölés. Lényegében ez egy int, de ez a jelölés arra 
hívja fel a programozó figyelmét, hogy itt az aktuális adattípusra vonatkozó méretin-
formációkat kell megadni. A num-ban a rendezendő tömb méretét, a size-ban pedig 
egy tömbelem méretét, mégpedig sizeof egységben. A qsort eljárás utolsó paraméte-
re compar. Ez egy függvénypointer típusú paraméter. Itt egy olyan függvény címét kell 
megadnunk, amelyet a qsort a rendezés során szükséges elem-összehasonlítások el-
végzésére használhat fel. Ez a függvény egész típusú visszatérési értéket kell szolgáltas-
son. Bemenő paraméterként két összehasonlítandó tömbelemre mutató pointert kap. A 
visszatérési értéket pedig a következőképpen kell szolgáltatnia az összehasonlító függ-
vénynek (tegyük fel, hogy az elem1-gyet hasonlítja össze az elem2-vel): 

 
–1 ha *elem1 < *elem2

0 ha *elem1 == *elem2
1 ha *elem1 > *elem2

 
int compareMyType (const void* a, const void* b) 
{ 
  if (*(MyType*)a <  *(MyType*)b) return -1; 
  if (*(MyType*)a == *(MyType*)b) return 0; 
  if (*(MyType*)a >  *(MyType*)b) return 1; 
} 
 

 A függvény az stdlib könyvtárban található. 
#include <stdlib.h>     // a qsort miatt 
 

 Az egészeket összehasonlító függvény. 
int hasonlit(const void* a, const void* b) 
{ 
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 return (*(int*)a-*(int*)b); 
} 
 

 A qsort meghívása. 
 qsort (v, n, sizeof(int), hasonlit); 
 

 Az algoritmus. 
A függvény a standard gyorsrendezés (quicksort) algoritmust implementálja, amely 

igen hatékony rendező algoritmus. Az algoritmus C. A. R. Hoare találmánya, és átlagos 
esetben a bonyolultsága (n log n) , mert a belső ciklusa a legtöbb architektúrán na-
gyon hatékonyan implementálható, és az adatok jellegének ismeretében az algoritmus 
egyes elemei megválaszthatóak úgy, hogy csak nagyon ritkán fusson négyzetes ideig. 

A gyorsrendezés oszd meg és uralkodj (Divide et Impera) elven működik: a rendezen-
dő számok listáját két részre bontja, majd ezeket a részeket rekurzívan, gyorsrendezéssel 
rendezi. A felbontáshoz kiválaszt egy támpontnak nevezett elemet (más néven pivot, főelem 
vagy vezérelem), és particionálja a listát: a támpontnál kisebb elemeket eléje, a nagyobba-
kat mögéje mozgatja. 

 

Megoldás 
 int* v, n, i; 
  scanf("%i", &n); 
 v=(int*)calloc(n, sizeof(int)); 
 for(i=0; i<n; ++i) 
  scanf("%i", &v[i]); 
 for(i=0; i<n; ++i) 
  printf("%4i", v[i]); 
 printf("\n"); 
 qsort (v, n, sizeof(int), hasonlit); 
 for(i=0; i<n; ++i) 
  printf("%4i", v[i]); 
 printf("\n"); 
 free(v); 
 

Összefoglalás, érdekességek 

 int a – int típusú változó 
 int* a – int pointer, ekvivalens egy tömbbel 
 int* a[] – int pointerek tömbje 
 int (*a)[] – int tömbre mutató pointer 
 int a() – int visszatérési értékű függvény 
 int* a() – int pointerrel visszatérő függvény 
 int (*a)() – int függvényre mutató pointer 
 int (*a[])() – int függvényre mutató pointereket tartalmazó tömb 
 Hibakezelés: honnan tudjuk, hogy sikerült-e helyet foglalni a calloc, malloc, 

realloc hívással? Ha nem sikerült a helyfoglalás, a visszatérített pointer NULL 
lesz:  

 v=(int*)calloc(n, sizeof(int)); 
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 if(v==NULL) printf("HIBA!"); 
 Hogyan lehet lekérdezni, hogy hány elemű tömböt foglaltunk? Sehogy, nekünk 

kell tudni. 
 Szabad-e egy dinamikus tömbön a sizeof operátort használni? Nem, hiszen az 

nem a tömb méretét, hanem a pointer méretét fogja megadni! 
 Hogyan lehet ellenőrizni, hogy egy adott terület le van-e foglalva? Sehogy, nekünk 

kell tudni. 
 Szabad-e használni egy pointert a free után? Nem, hisz az egy érvénytelen poin-

ter (dangling pointer) már: olyan pointer, amely már megszűnt változóra mutat. 
 

Kovács Lehel 

 

Ismerjük meg Földünk természeti kincseinek eredetét,  
előfordulásait szűkebb hazánkban,  

értékesítési lehetőségeit 

II. rész 
 

Az előző részben a kén elemnek a földkéregben való megjelenéséről, a kitermelhető 
kénféleségekről beszéltünk. Az elkövetkezőkben a kénnel kapcsolatos, eddig a közokta-
tásban is tanult ismereteket bővítjük a természettudósok további kutatásai során feltártak-
kal, melyek korunk technikai és gyógyászati előrehaladásában jelentős szerephez jutnak.  

A kénnek a természetben négy stabil izotópját azonosították a zárójelben feltünte-
tett százalékos arányban: 32S (95,02%), 33S (0,75%), 34S (4,21%), 36S (0,02%). Az előfor-
dulási módjától függően a felsorolt arányok különbözőek, de minden esetben a 32S-
izotóp a legelterjedtebb, ezért az izotóp-összetételt az eredetre utaló jellemző geokémiai 
adatnak tekintik (a. 32S /34S aránnyal jellemzik). Mesterségesen 9 radioaktív izotópját ál-
lították elő a kénnek, melyek közül a leghosszabb felezési ideje a 35S-izotópnak van (β-
sugárzással bomlik, t1/2 = 87,5nap). Használják nyomjelzőként különböző vegyületek 
formájában reakciómechanizmus vizsgálatokra, alulexponált  fényképek felerősítésére, s 
NMR kísérletekre. 

Az elemi kén többatomos molekulákból áll. Gőz állapotban a kénmolekulák (Sn) ösz-
szetétele az állapothatározók (p,T) függvénye, ahol  2 ≤ n ≤ 10. Így telített gőzben 600oC-
ig legtöbb az S8, mellette kevés S6, S7  molekula van, 620-720oC-nál már több a S6, S7, mint 
a S8, s növekedik a S2, S3, S4 molekulák száma. 720oC feletti hőmérsékleten a molekulák 
nagy része S2. Csökkentett nyomásnál alacsonyabb hőmérsékleten is nagyobb a kétatomos 
molekulák száma (100mmHg nyomáson 530oC-on 80%, 1mmHg nyomáson 99%-a, az 
ilyen gőz ibolyaszínű). Az S2 kén molekulák magas hőmérsékleten is nagyon stabilak (disz-
szociációs energiája 421,3kJ/mol), ami az atomokat összetartó kettőskötés jellegű erőnek 
tulajdonítható (elektronszerkezete az O2 molekuláéhoz hasonló).  

A terméskén kristályokban az ezerkilencszázas évek első felében S8 molekulákat mu-
tatta ki (Bragg 1914. röntgenkrisztallográfiás módszerrel), melyről 1935-ben bizonyítot-
ták be, hogy koronaszerkezetű: 

 


