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Típuskonverzió 

Azt már tudjuk, hogy az egyes típusok másként jelennek meg a memóriában. Azonban gyakran 
kerülünk olyan helyzetbe, hogy egy adott típusnak úgy kellene viselkednie, mint egy másiknak. 

Ilyen helyzetekben típuskonverziót (vagy castolást) kell elvégeznünk. Kétféleképpen 
konvertálhatunk: implicit és explicit módon.  

Az előbbi esetben nem kell semmit tennünk, a fordító elvégzi helyettünk. Implicit konverzió 

általában „hasonló” típusokon mehet végbe, szinte minden esetben a szűkebb típusról a 
tágabbra: 

int x = 10; 

long y = x; //y == 10, implicit konverzió 

Ebben az esetben a long és int mindketten egész numerikus típusok, és a long a tágabb, ezért a 
konverzió gond nélkül végbemegy. Egy implicit konverzió minden esetben sikeres és nem jár 

adatvesztéssel. 

Egy explicit konverzió nem feltétlenül fog működni és adatvesztés is felléphet. 

Vegyük a következő példát: 

int x = 300; 

byte y = (byte)x; //explicit konverzió 

A byte szűkebb típus, mint az int, ezért explicit konverziót hajtottunk végre, ezt a változó előtti 
zárójelbe írt típussal jelöltük. Ha lehetséges a konverzió, akkor végbemegy, egyébként a fordító 

figyelmeztetni fog. Vajon mennyi most az y változó értéke? A válasz elsőre meglepő lehet: 44. 

A magyarázat: a 300 egy kilenc biten felírható szám (100101100), persze az int kapacitása ennél 

nagyobb, de a többi része nulla lesz. A byte viszont (ahogy a nevében is benne van) egy 
nyolcbites értéket tárolhat, ezért a 300 –nak csak az első 8 bitje fog értékül adódni az y –nak, 
ami pont 44. 

Ellenőrzött konverziók 

A programfejlesztés alatt hasznos lehet tudnunk, hogy minden konverzió gond nélkül 

végbement-e. Ennek ellenőrzésére ún. ellenőrzött konverziót fogunk használni, amely kivételt 
dob (erről hamarosan), ha a forrás nem fér el a célváltozóban: 

checked 

{ 

int x = 300; 

byte y = (byte)x; 

} 

Ez a kifejezés kivételt fog dobni. Figyeljünk arra, hogy ilyen esetekben csak a blokkon belül 

deklarált, statikus és tag változókat vizsgálhatjuk. 
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Előfordul, hogy csak egy-egy konverziót szeretnénk vizsgálni, amihez nincs szükség egy egész 

blokkra: 

int x = 300; 

byte y = checked((byte)x); 

Az ellenőrzés kikapcsolását is megtehetjük az unchecked használatával: 

int x = 300; 

byte y = unchecked((byte)x); 

Az ajánlás szerint ellenőrzött konverziókat csak a fejlesztés ideje alatt használjunk, mivel némi 

teljesítményvesztéssel jár. 

Is és as 

Az is operátort típusok futásidejű lekérdezésére használjuk: 

int x = 10; 

if(x is int) //ha x egy int 

{ 

  Console.WriteLine("X típusa int"); 

} 

Ennek az operátornak a legnagyobb haszna az, hogy le tudjuk kérdezni, hogy egy adott osztály 

megvalósít-e egy bizonyos interfészt (erről később). 

Párja az as az ellenőrzés mellett egy explicit típuskonverziót is végrehajt: 

int x = 10; 

byte y = x as y; 

Amennyiben ez a konverzió nem hajtható végre a célváltozóhoz a megfelelő nulla érték 

rendelődik (értéktípusokhoz 0, referenciatípusokhoz null). 

Karakterkonverziók 
A char típust implicit módon tudjuk numerikus típusra konvertálni, ekkor a karakter Unicode 

értékét kapjuk vissza: 

for(char ch = 'a';ch <= 'z';++ch) 

{ 

int x = ch; 

Console.WriteLine(x); 

} 

Erre a kimenet a következő lesz: 97, 98, 99, 100… 

A kis ’a’ betű hexadecimális Unicode száma 0061h, ami a 97 decimális számnak felel meg, 

tehát a konverzió a tízes számrendszerbeli értéket adja vissza. 


