
angzo Implikacios  file  keves  van  c++-ban,  inkabb 
hasznaljuk az implementacios file megnevezest. 
Elagazasban az "i < a, j < b" feltetel csak a "j < 
b" feltetelnek felel meg, helyette "i < a && j < 
b"  kell.  Az  ertekadas  operator  nem  ad  vissza 
erteket.  Egyebkent  tetszett  a  program,  jo 
stilusban lett megirva,

17

bihdo A konstruktor nem jo, mivel lokalis valtozoknak 
ad erteket. Az annyira nem tetszik, hogy a 
hibakezeles kicsit keveredik a valos koddal, 
peldaul ha hibas poziciot adunk meg, akkor mar 
a fuggveny nem ad vissza erteket.
A program szempontjabol az jo lett volna, ha a 
nulla kornyezeteben a mezoket automatikusan 
megnezne, mint a normal jatekban.

18

czaat A jatekos nevek osztalynal latszik, hogy nem 
tudod azt, hogy hogyan mukodik a tagfuggveny 
fogalma c++-ban. Tetszik maga a program 
kirajzolasa, itt esetleg lehetett volna a help 
szoveghez string-ekbol allo tombot hasznalni. Az 
AI eleg veletlennek tunik, megverni nagyon nem 
nehez. Nem igazan hasznalod jol a private-
public-tagfuggveny-adattag lehetosegeket. Neha 
nem all le idejeben a jatek. 

18

divgy Maga a program felepites tetszik, de van tobb 
problemas resz is. Az egyik az, hogy a 
koordinatakat a program nem kezeli egysegesen, 
nem lehet az aknak szamat allitani. Nem torli a 
bejelolt mezoket ket jatek kozott. Ez a parancsos 
felepites szerintem jo, de a reszletekre oda 
kellene figyelni.

16

folba A program tetszik. A felepites kicsit szamomra 
ket polusu, egyreszrol vannak nagyon szep 
techinkak a megvalositasban, de a koncepcio 
neha nincs tisztazva, neha felesleges 
megoldasok vannak a programban, ami egy szep 
programban nem mutat jol. Ettol eltekintve jo a 
dokumentacio es jo a program is.

19

kelmi Tetszik a program, jol van megirva. Egy kicsit 
meg lehetne jobban felhasznalo barat, peldaul az 
opciok lehetnenek betuvel megadva, meg mindig 
a tablakirajzolassal megjelenhetne a help.

18

kreat Tetszik, baratsagos kezelofelulet, es jo program, 
minden jol mukodik.

20

lasen Teljesen jo, kifinomult programozasi 
technikakkal megvalositott program. A jatekban 
azert tudnom kellene, ha a hajo elsullyed.

20

mikpoja Tetszik a program, jo megvalositas, jol 
elkeszitett program, egy kis hiba, hogy a 4. 
fokozat nem mukodik, de a grafika sok mindent 

19



karpotol.

nagma Ez is nagyon jo akasztofa program, jo a program 
megvalositas is. Sajnos a vonal karakterek nem 
voltak szamomra Linux kompatiblisek, de azert 
latszik az akasztas, meg az jobban tetszett volna, 
ha az vesztettel helyett, fel lettel akasztva felirat 
jelent volna meg. Dokumentacio?

17

szazoga Kicsit nekem hianyzik a tenyleges akasztofa 
implementacio, de talan ez nem volt szukseges. 
Egy kicsit lehetett volna felahasznalo baratabb, 
pl uj jatek kezdese. Es a dokumentaciot sem 
talalom.

16

szema Jo a program, de egy ket hianyossag van. Ha egy 
nullas mezot talalsz, akkor annak a kornyezetet 
automatikusan fel kellene deriteni. Ezen kivul 
nem tud adott szamu aknat generalni, meg a 
doksit nem vitted tulzasba.

17

valad Ezt meg egyeztetjuk... ?

kadanfe Ez a program nagyon nem tetszik, lancolt listat 
hasznalsz a palya tarolasara, ami egyszeruen 
nem erre hatekony. Ezen felul ez a lancolt lista 
nincs vedve a veletlen modositastol, ami nem jo 
c++ szempontbol. Vannak beegetett karakter 
kodok, nekem nem jol rajzolja ki a palyat. De 
szerencsere azert mukodik. A dokumentaciot 
meg nem talaltam a szoftver leirasaban 
megadott helyen.

13

kemti Ez egy szep program, jol kezelheto, es a 
program is jol lett megvalositva. 

20

locgu Nagyon szep a program, azt meg szerettem 
volna latni, hogy a 0-as kornyezetben levo 
pontokat is felforditja, ahogy a normal 
aknakeresoben. A felhasznaloi doksi a 
programba lett agyazva, de amig nem olvastam, 
addig nem tudtam, hogy az s-sel lehet elohozni.

19

vadge Szep a program, egy ket helyen osztaly szintu 
valtozokat hasznalsz, ahol lokalis valtozo 
kellene, de eleg jo stilusban keszult a program. 
Ami hianyzik a dokumentacio.

17

totma Ez tul szep programozasi strukturakat tartalmaz, 
kicsit az az erzesem, hogy tul szepeket is. Ami 
annyira nem tetszik, hogy van olyan hely, ahol 
feleslegesen foglalsz dinamikusan memoriat. 
Egy kicsit a lathatosagot kezelhetned jobban.

18

pecpe Az ASCII art az eleg jora sikerult, de sajnos 
nyernem nem sikerult. Ami nagyon hianyzik az a 
dokumentacio. Nagyon omlesztettre sikerult a 
kod. Meg felesleges osztaly szintu valtozokat 
hasznalsz.

16



palla Ebben a programban is dominalnak az ASCII 
artok, ez mindenkeppen pozitiv vonulata a 
programnak. Az 1 darab main fuggveny kevesbe 
szimpatikus, bar a megjeleno funkciok probaljak 
feledtetni. A dokumentacio azonban eleg 
hianyos.

16

nagim Itt van egy bug, nem lehet 10-et irni tippelesi 
szandeknak,  keresd meg te is hibat. A masik az, 
hogy az akasztofajateknal a tippek szama nem 
csokken, ha eltalalom a betut. Es a jatek nem all 
le, ha kitalaltam a szot. Es doksi sem talalhato

14

nagga3 Megfelel a program minden szempontbol, jo 
kivitelezes es jo program struktura.

20

lackr Szepnek talalom a malom reprezentaciojat, meg 
tetszik az, hogy a kivetelkezelest megfeleloen, 
nem csak hibakezelesre hasznalod. A 
dokumentacio egy kicsit omlesztett, de  a 
program ezt feledteti.

20

devbr Itt csak futtathatot talaltam, de szamomra nem 
kompatibilis libstdc++

?

becpear Van memoria kezelesi hiba a programban. Nem 
tetszik a beegetett szam a fileban levo szavak 
szamarol. Az abra viszont aranyos.

18

fodla Tetszett a program, maga a kod is jol fel lett 
epitve, es a program is jol hasznalhato.

20

Akinek nincs eredmenye az, vagy keressen meg emailben, vagy ha ez 
folyamatban van, akkor varjon turelmesen.


