
CodeBlocks installálási segédlet 

A CodeBlocks-EP tömörített fájlt a jobb gombbal rajta kattintva, majd a Cél mentése másként 

menüpontot választva mentsük le egy előzetesen létrehozott könyvtárba.  

A lementett tömörített CodeBlocks-EP (2).zip programot bontsuk ki.  

A kibontással keletkezett könyvtárak egyikében van a codeblocks.exe és a CbLauncher.exe.  Az 

indítást ezzel a CbLauncher.exe programmal kell végezni, nem a másikkal!! Célszerű a 

CbLauncher.exe programon jobb gombbal kattintani, majd a Parancsikon létrehozása menüpontot 

választva, egy parancsikont generálni hozzá. Ezt az ikont azután áthúzhatjuk az asztalra, hogy 

könnyen indíthassuk a programot. 

A CodeBlocks-EP program annyiban tér el a sima CodeBlocks-tól, hogy része a 2D-s grafika is. 

(Érdeklődők 3D-s OpenGL grafikát is elérhetik.) A 2D-s grafika szükséges a grafika feladathoz. A 

kezdés megkönnyítésére egy induló program bemutat néhány grafika függvényt. Ennek 

kipróbálásához kövessük a következő pontokat: 

Indítsuk el a CodeBlocks programot az Asztalon levő parancsikonnal . 

Az elindult program által megnyitott kis ablakot, mely tippeket ad a használatra, zárjuk be. Ekkor 

ehhez hasonló kép fogad: 

A Recent projects és a Recent files tartalma eltérhet, üres is lehet. 

A beépített grafikus programhoz létre kell hoznunk egy projektet. Ehhez válasszuk középen a Create 

a new project kiemelt sort. Rákattintva a projektféleség választó ablak nyílik ki: 



   

Ebben kattintsunk a WinBGIm project lehetőségre. A megnyíló ablakban kattintsunk a Next gombra. 

 

A következő ablakban válasszuk az Add Console sort, hogy a grafika ablak mellet egy szöveges 

ablakunk is legyen, melyben adatokat tudunk szükség esetén megadni, eredményeket kiíratni. 

 

Nyomjunk a Next-re. 

A következő ablakban adjuk meg a projektünk helyét és nevét. Lehetőleg a lemezen erre a célra 

kialakított könyvtárban hozzuk létre a projektkönyvtárunkat. Én a proj3 nevet adtam a projektnek és 

az E:\temp\CodeBProjects könyvtárban kívánom elhelyezni a létrejövő projekt könyvtárat és benne 

lévő fájlokat. A Resulting filename automatikusan kitöltődik.  



 

Nyomjunk a Next-re. 

A következő ablakban kattintsuk ki a pipát a Create „release” configuration előtt, ha ki lenne 

választva: 

 

Majd kattintsunk a Finish-re. Ekkor a CodeBlocks ablakban megjelenik a proj3 gráfág: 



 Sajnos, még hiába kattintunk rá, nincs benne programfájl. Ezt 

nekünk kell hozzáadni. 

Ehhez kattintsunk a proj3 projektnévre, majd válasszuk a File/New/File… menüpontot: 

 

A kinyíló ablakban válasszuk a C/C++ source fájltípust: 

 

Majd folytassuk a Go gombbal. 



 

A fenti ablakban nyomjunk a Next-re. Majd a megjelenő ablakban válasszuk a C++ sort. 

 

Azért a C++ sort kell választani, mert a CodeBlocks-nak a grafika ablak létrehozásához szüksége lesz 

egy Windows függvényhívásra. A programunk többi része azonban C kód lesz. Nyomjunk a Next-re. 

Egy figyelmet igénylő részhez értünk, a projekthez adandó fájlunkat a projekt könyvtárába kell 

tennünk. Ehhez egyrészt adjunk nevet a fájlnak, én a E:\temp\CodeBProjects\proj3 könyvtárhoz 

vezető utat választottam és alul a proj3 fájlnevet adtam meg. Ez proj3.cpp fájl lesz, ha a Mentés-re 

kattintunk. A lenyílóban megjelenő proj3.cpb-t véletlenül se válasszuk, az a már létrejött projektfájl, 

csak a névkezdet-egyezés miatt jelenik meg.  



 

A Mentés után megnyíló következő kis ablak mutatja a létrehozott fájlunk teljes elérési útját és 

nevét. Itt legyen kipipálva az Add file to active project és a Debug előtti pipahely. 

 

Végül nyomjunk a Finish-re. Ekkor a CodeBlocks-ban a proj3 gráfág előtt megjelenik egy kis + jel, 

amire kattintva kinyílik a projekt és a Sources gráfág előtti +-t is kinyitva láthatóvá válik a projekthez 

adott proj3.cpp fájlunk. Ha a főablakban nem jelenne meg a proj3.cpp tartalma, kattintsunk duplán a 

gráfág beli proj3.cpp fájlnévre. 

Ezt kell látnunk: 



 

Amint látjuk, valaki már megírta a programot helyettünk. Én voltam , hogy adjak az elinduláshoz 

némi segítséget. Ezt a programot előbb le kell fordítani a barna fogaskerék ikonra való kattintással. 

Ha hibák adódnak, azokat javítani kell, a fordítást és az eredményét az alsó ablakrészen láthatjuk, a 

Build log fül lapján. Nekem  0 errors, 0 warnings, azaz 0 hiba és 0  figyelmeztetés adódott. Sokan úgy 

tartják, hogy a warning-ra nem kell figyelni. Ez egyáltalán nem igaz, a warning-nál tökéletesen tudni 

kell, mi az oka, és egyes esetekben lehet olyan ok, amely mellett a program jól fut. Gyakran jelez 

azonban elnézett hibát! 

Végre elérkeztünk a program futtatásához. Igazság szerint előbb át kellene tanulmányozni a program 

kódját a szerkesztőablakban, de már biztosan türelmetlen vagy (én is, éjfél múlt).  

Tehát kattintsunk a zöld nyílra a program indításához. 

 

A futó program néhány alakzatot rajzol, és egy kitöltött ellipszisben változtatja a kitöltőszínt. A végén 

egy kis szöveget is kiír. 



Ha bezárjuk, láthatóvá válik a program szövegablaka, amelyben egy linket is megadtam a használható 

grafikus függvényekről való tájékozódáshoz: 

http://www.cs.colorado.edu/~main/cs1300/doc/bgi/index.html  

Ez a szövegablak is bezárható, majd belekattintva a program szövegébe, az tanulmányozható. 

Az Önálló feladatban ezt a programot érdemes módosítani olyan függvények és utasítások 

beleírásával, amelyek megvalósítják a kért feladatot. Utána akár egy Ctrl+C, Ctrl+V másolással is 

elmenthető a proj3.cpp, vagy elegánsabban a projektkönyvtárból csatolható a feladatbeadó 

emailhez. 

A módosított fájlt a File menü Save file menüelemével mentheted el, vagy a proj3.cpp gráfelemen 

jobb gombbal kattintva a Save proj3.cpp sorra kattintva, lásd lejjebb. 

A grafika feladatok a  

http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~dudas/SztEAok/Grafika feladatok.pdf 

fájlban találhatók. A 36-os sorszám felettiek a jó és jeles osztályzatot kívánók számára vannak, illetve 

azokra bármely kisebb sorszámú feladat kicserélhető. 

A feladatokkal kapcsolatosan érdemes konzultálni, mert lehet, hogy egyszerűbb megoldást tudok 

ajánlani, mint ami elsőre felmerül. Több feladat igényli a középiskolás koordinátageometriai anyag 

felfrissítését, de a weben is érdemes nézelődni.  

http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~dudas/SztEAok/Grafika%20feladatok.pdf


  

Pl. ezt találtam a weben: 

Legyenek A(xa,ya), B(xb,yb), C(xc,yc) a háromszög csúcsai.  

 

Először kiszámolod a háromszög a=BC, b=CA, c=AB oldalainak hosszát Pitagorasz-tétellel (pl. a^2=(xb-xc)^2+(yb-yc)^2).  

 

A beírt kör egyenlete a következő:  

 

(x - (a*xa+b*xb+c*xc)/(a+b+c))^2 +  

(y - (a*ya+b*yb*c*yc)/(a+b+c))^2 =  

(a+b-c)*(a-b+c)*(-a+b+c)/(a+b+c)/4. 

És éljünk a konzultáció lehetőségével. Sikeres grafika programozást kíván Dr. Dudás László  


