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Az Ideone egy webalkalmazás, amivel programkódot fordíthatunk, és futtathatunk az Ideone 

szerverén, emellett a kód tárolására és megosztására is alkalmas (mint a Pastebin). A felülete nagyon 

egyszerű, sallangoktól mentes. Érdemes regisztrálni, mert így akár 15 másodpercig is futhat a 

programunk, emellett 256 MB memória áll rendelkezésre. Ha regisztráltunk, akkor a beírt programok 

eltárolódnak a szerveren, és később is hozzáférhetőek lesznek. Ezeket a my codes menüben 

elláthatjuk címkékkel, és jegyzetekkel; szűrhetjük nyelv, láthatóság, fordítás ideje és állapota szerint. 

Rengeteg nyelven íródott programot fordíthatunk (a weboldal szerint több, mint 60-at), de csak 

meghatározott keretrendszerek, fordítók érhetőek el, amik nem a legújabbak. Például a C#-hoz csak 

Mono 2.8 használható (2010-ben jelent meg, a legújabb a 3.2), én ezzel a nyelvvel fogom bemutatni 

az Ideone-t. 

 

A kódszerkesztő sokat tud, de vannak hiányosságai: támogatja a szintaxis kiemelést, jelzi a 

behúzásokat, a sorok számát, a blokkok összecsukhatóak, megmutatja, hogy hol vannak a zárójelek 

párjai, jelzi a rossz escape sequence-eket. A legnagyobb hibája a testreszabhatóság hiánya, így nem 

lehet a színeket és a nagyítást átállítani. Apró hiba, hogy szerkesztőablak méretét csak azután tudjuk 

átállítani, hogy a kódot lefordítottuk, és utána próbáljuk szerkeszteni, mert csak ezután jelenik meg 

egy fullscreen gomb a képen látható legfelső szöveg helyén. Nincs interaktív bemenet, azaz előre meg 

kell adni, hogy mi lesz az stdin tartalma. Nem tölthetőek fel a kód mellett más fájlok, és a kód is csak 

egyetlen egy fájlban lehet. Az I. 334.-es feladatra küldött megoldásomat minimális változtatással (a 

bemeneti fájl hiányában egy változóban tároltam az adatokat, a kimeneti fájl helyett az stdout-ra ír, 

és a String.Join() függvény más paraméterezése volt szükséges a régebbi keretrendszer miatt). 

(ideone1.cs) Egy zavaró dolog, hogy ha a kódunkat lefuttattuk, az hogy akkor teljesen más lesz a 

színezése, mint a szerkesztőben. A kódot nagyon egyszerűen publikussá tehetjük, így azt bárki 

megtalálhatja. Ha megtetszik egy kód, akkor azt továbbszerkeszthetjük (fork), vagy letölthetjük. Mivel 

nincs automatikus kiegészítés, ezért csak akkor tudjuk meg, hogy nem írtunk-e el valamit, hogyha 

lefordítjuk. Ekkor a fordító pontosan megadja, hogy mit rontottunk el, és hogy az melyik sorban van. 



Az Ideone magát online 

compiler and debugging tool-

nak nevezi, de hibakeresési 

része annyiból áll, hogy kiírja, 

hogy a fordító 

figyelmeztetéseit, hibáit. A 

program futását nem lehet 

leszünetelni, és csak úgy 

tudjuk megnézni a változók 

értékeit, ha azokat futás 

közben kiíratjuk. 

Lehetőség van többszálas 

program írására is, de 

maximum 15 szál futtatása engedélyezett egyszerre, 

különben runtime error-t kapunk. (ideone2.cs) 

Találhatunk példaprogramokat a samples menüben 

(a legtöbb nyelv példaprogramja azt várja, hogy 42-t 

írjunk a bemenetre), és a többiek kódjait a recent 

codes menüben tekinthetjük meg. A kódunkat nem a 

semmiből kell megírnunk, mivel használhatjuk a 

sablon (template) funkciót, ami létrehozza a program 

vázát. Elméletben lehetséges saját sablont is 

létrehozni, bár én nem találtam meg, hogy hol lehet. 

Az elkészült kódot megoszthatjuk másokkal, vagy 

beágyazhatjuk egy weboldalba.  

Az Ideone azért hasznos, mert bárki kipróbálhat olyan 

programnyelveket anélkül, hogy bármit is letöltene, és a mobilos változatú oldal akár telefonról is 

elérhető, így akár egy unalmasabb tanóra alatt is programozhatunk az iskolában. Emellett 

használható programok gyors ellenőrzésére, és szerkesztésére is. Az Ideone API más programokból is 

elérhető, és ezen keresztül tölthetjük fel, és fordíthatjuk le a programjainkat. 


