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1 Számítástechnikai alapok 

E fejezet cÒlja, hogy a leendő mÒrnÞkÞk ne csak a szËmÖtËstechnikai eszkÞzÞk 

felhasznËlÛi, de azok műkÞdÒsÒnek Òrtői is legyenek. Ha a hallgatÛ belelËt a 

szËmÖtÛgÒp belső felÒpÖtÒsÒbe, műkÞdÒsÒnek alapvető ismeretÒben hatÒkony 

programok kÒszÖtÒsÒre lesz kÒpes. 

A jegyzet mÒrnÞkhallgatÛk szËmËra kÒszãlt. A szËmÖtÛgÒpek programozËsa 

nagymÒrtÒkben gyakorlati tËrgy. EzÒrt jegyzetãnk az előadËsokhoz igazodva 

egy elmÒleti, majd egy jelentős gyakorlati rÒszt tartalmaz. Ez a mËsodik rÒsz 

kidolgozott pÒldËk gyűjtemÒnye, amely a tÒnyleges programÖrËsi gyakorlatot 

hivatott segÖteni. 

Az egyes fejezetek vÒgÒn az elmÒleti anyaghoz szorosan kapcsolÛdÛ feladatok, 

Òs a tanulËst segÖtő ellenőrző kÒrdÒsek talËlhatÛk. 

1.1 Adatok megjelenési formái a számítógépben 

A feldolgozËsra szËnt mennyisÒgek a mindennapi Òletben Òs a technikËban 

hasznËlatos analÛg mennyisÒgek (hőmÒrsÒklet, nyomËs, feszãltsÒg, Ëram, se-

bessÒg, stb.). A szËmÖtÛgÒppel valÛ feldolgozhatÛsËg ÒrdekÒben ezeket a fizikai 

mennyisÒgeket a gÒp szËmËra elfogadhatÛ formËba kell alakÖtani. Ezt a folya-

matot digitalizËlËsnak nevezzãk. E cÒlra a szËmos analÛg-digitËl ËtalakÖtÛ szol-

gËl. Ezekkel a berendezÒsekkel mËs tËrgy (pl. JelfeldolgozËs a kÞzlekedÒsben) 

foglalkozik.  

A mËr rendelkezÒsre ËllÛ szËmszerű adatokat tovËbb kell alakÖtani valamilyen 

alkalmas kettes szËmrendszerű (binËris digitËlis) formËba. Jelen fejezet ezekkel 

az ËtalakÖtËsokkal foglalkozik. 

1.1.1 EgÒsz tÖpusà adatok 

A decimËlis egÒszszËmok valahËny decimËlis karakterből Ëllnak előjellel vagy 

anÒlkãl. Ezeket a szËmÖtÛgÒp egÒsztÖpusà adatkÒnt tËrolja. Az ËtalakÖtËsra az 

osztÛ algoritmus hasznËlatos. Az osztÛ algoritmus műkÞdÒsÒt az alËbbi pÒldËn 

mutatjuk be: 

Legyen a decimËlis egÒszszËm (n) 649. Ezt osztogatjuk 2-vel, a mindenkori 

maradÒk adja a binËris alak bit-jeit (bit = binary digit). 
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649 1 

324 0 

162 0 

81 1 

40 0 

20 0 

10 0 

5 1 

2 0 

1 1 

0  

1. ábra: Osztó algoritmus 

A kapott binËris szËm legnagyobb helyiÒrtÒkű bitje a legalsÛ. Így  

1010001001649
210

  

A kapott eredmÒny helyessÒgÒről meggyőződhetãnk: 

649512128812222
9730

  

Ezen szËm gÒpben valÛ megjelenÒse fãgg az egÒszadat tÖpusËtÛl, azaz attÛl, 

hËny bitet hasznËl a gÒp a szËm tËrolËsËra. Az alËbbiakban felsorolunk nÒhËny 

egÒsz adattÖpust (ez a tÖpus fãgg az adott szËmÖtÛgÒp tÖpusËtÛl – azaz a gÒpi 

reprezentËciÛtÛl – Òs a hasznËlt programozËsi nyelvtől). Mi a pÒldËinkban a 

Pascal Òs a Delphi nyelv tÖpusait hasznËljuk, Òs az Intel x86 architektàrËt hasz-

nËlÛ PC felÒpÖtÒsÒt vesszãk alapul. 
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EgÒszadat tÖpusa Hossz bitekben 

byte 8 

word 16 

longword 32 

1. táblázat: Az előjel nélküli egész típusok hosszai 

A pÒldËban szereplő 649 tehËt word tÖpusban 0000 0010 1000 1001 lesz. Ez a 

szËm byte tÖpusban nem fÒrne el, mÖg a longword tÖpus sok felesleges bitet fog-

lalna el. 

MËr ezen egyszerű pÒlda is mutatja, hogy a programozÛ felelőssÒge a megfelelő 

adattÖpus kivËlasztËsa az Ëltala kÒszÖtett programban. 

Az alËbbi tËblËzat a fenti tÖpusokkal reprezentËlhatÛ maximËlis szËmokat mutat-

ja:  

EgÒszadat tÖpusa Delphi Pascal 

byte 255 255 

word 65535 65535 

longword 4294967295 nincs 

2. táblázat: Az előjel nélküli egész típusok maximális értékei 

A negatÖv egÒszszËmokat a gÒpek kettes komplemens kÛdban jelenÖtik meg. Ez 

a kÛd egy – az ËbrËzolËstÛl fãggő – pozitÖv egÒsz ÒrtÒkből vonja ki a decimËlis 

szËm abszolàt ÒrtÒkÒt. 

N
k

complN 


2
1

, ahol k az ËbrËzolËsra szËnt bitek szËma. 

NÒzzãk pl. a -649 komplementËlËsËt k=11 esetÒre. 

344764940966492
12


compl

N  
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Ez a rendelkezÒsre ËllÛ 11 biten 110101110111 alakà lesz. A legelső dőlt bit 

lesz az előjel. Ez negatÖv egÒszszËmok esetÒn mindig 1 lesz. 

A gÒpek a kettes komplemens előËllÖtËsËt egyszerűbben bit negËlËssal vÒgzik. 

KiindulËsi alap a szËm binËris alakja (pÒldËnkban 1010001001). Ezt az alakot a 

legkisebb helyiÒrtÒktől (jobbrÛl) az első egyesig a biteket mËsolva, ettől kezdve 

bitenkÒnt negËlva megkapjuk a kettes komplemens szËmot: 110101110111. 

A negatÖv egÒszszËmokat is tËrolni kÒpes adattÖpusokat az alËbbi tËblËzat mutat-

ja: 

EgÒszadat tÖpusa Delphi Pascal 

shortint 8 u.a. 

smallint 16  u.a. 

integer 32 16 

longint 32 u.a. 

int64 64 nincs 

3. táblázat: A Pascal nyelv előjeles egész típusainak hosszai 

A fenti tÖpusok szËmËbrËzolËsi tartomËnya: 

EgÒszadat tÖpusa Delphi Pascal 

shortint -128 - 127 u.a. 

smallint -32768 - 32767 nincs 

integer -2147483648 - 2147483647 -32768 - 32767 

longint -2147483648 - 2147483647 u.a. 

int64 -2
63

..2
63

-1 nincs 

4. táblázat: A Pascal nyelv előjeles egész típusainak intervallumai 

Az egÒsz adattÖpusok megismerÒse utËn nÒzzãnk nÒhËny pÒldËt a kãlÞnbÞző 

egÒszszËmok ËbrËzolËsËra. 
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PÒlda 1: ÁbrËzoljuk a 387 szËmot integer tÖpus esetÒn. 

387
10

 = 110000011
2
 (OsztÛ algoritmussal) 

integer alak: 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0011 (32 biten) 

A szËmÖtËstechnikËban a hosszà binËris szËmok kiolvasËsa a hexadecimËlis (16 

alapà) szËmrendszerben tÞrtÒnik az alËbbiak szerint: 

DecimËlis 

szËm 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

HexadecimËlis 

szËm 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

5. táblázat: A hexadecimális számrendszer értékkészlete 

Ennek figyelembevÒtelÒvel az előbbi integer alak: 

00000183
16

 

Megfigyelhetjãk, hogy 4 bit (1 binËris tetrËd) ad egy hexadecimËlis digitet. 

PÒlda 2: ÁbrËzoljuk a -58 decimËlis szËmot shortint adattÖpusban (8 bit). 

5810 = 111010 
2
 ( OsztÛ algoritmussal ) 

komplementËlva: -58 = 1 100 0110 (A legelső bit az előjel) = C6
16

 

LËthatÛ, hogy az abszolàt ÒrtÒkre csak 7 hasznos bit marad, ez indokolja a -128 

.. 127 szËmËbrËzolËsi intervallumot. 

Gyakorló feladatok: 

F01. ÁbrËzoljuk a jelenlegi ÒvszËmot a legalkalmasabb tÖpusnak megfelelő 

formËban, Òs adjuk meg hexa alakban is. 

F02. ÁbrËzoljuk a - 941 decimËlis szËmot a legalkalmasabb tÖpusnak megfe-

lelő formËban, Òs adjuk meg hexa alakban is. 
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Ellenőrző kérdések: 

K01. Hogyan vËltunk Ët egy decimËlis egÒszszËmot binËris alakba? 

K02. Milyen egÒsz adattÖpusokat hasznËl a Pascal nyelv? 

K03. Mire valÛ a 16-os szËmrendszer? 

1.1.2 ValÛs tÖpusà adatok 

ValÛs tÖpusba tartoznak a tÞrtrÒszt Òs/vagy kitevőt tartalmazÛ szËmok. Ezek 

ËbrËzolËsËra a szËmÖtÛgÒpek a lebegőpontos normËl alakot hasznËljËk. Az ËbrË-

zolËs fontos adata itt is a hasznos bitek szËma. 

ValÛs adat tÖpusa Delphi Pascal 

single 32 u.a. 

Real48 48 nincs 

real 64 48 

double 64 u.a. 

comp 64 nincs 

currency 64 nincs 

extended 80 u.a. 

6. táblázat: A valós adattípusok méretei bitben 

A decimËlis szËmok normËl alakja: 

k
mN


 10 , ahol m a mantissza Òs k a karakterisztika. 

A mantissza szokËsos ÒrtÒktartomËnya: 1 > m < 10. 

PÒldËul: 12345 egÒszszËm decimËlis normËl alakja: 1.2345 * 10
4
 

A binËris normËl alak: 

k
mN


 2 , ahol m a mantissza Òs k a karakterisztika. 

A mantissza ÒrtÒktartomËnya: 0 > m < 1. 
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PÒldËul: 231 egÒszszËm binËris normËl alakja: 0.11100111 * 2
8
  

Itt kell foglalkozni az egynÒl kisebb decimËlis szËmok binËris formËba valÛ 

ËtalakÖtËsËval. Erre a cÒlra a gÒp a szorzÛ algoritmust hasznËlja. A műkÞdÒsÒt 

ismÒt pÒldËn mutatjuk be. Legyen az ËtalakÖtandÛ decimËlis szËm 0.625 

.625  

.25 1 

.5 0 

.0 1 

A tÞrtrÒszt ismÒtelten kettővel szorozva a biteket az egÒszrÒsz adja. 

A fentieknek megfelelően: 

210
101.0625.0  , ahol a legelső bit a legnagyobb helyiÒrtÒkű: 2

-1
 

Az eredmÒny helyessÒgÒt kÞnnyen ellenőrizhetjãk: 

625.0
8

1

2

1

22
31




 

Fontos megjegyezni, hogy mÖg az egÒszszËmok ËtalakÖtËsa pontos Òs maradÒk-

talan, addig a decimËlis tÞrtek csak ritkËn adnak vÒges binËris tÞrtet. 

Egy ËltalËnos valÛs szËm binËris normËl alakàvË konvertËlËsa a gÒp szËmËra 

tÞbb lÒpÒst kÖvËn. 

Vegyãk az alËbbi pÒldËt: N = 3.24125 * 10
 2

 

Eltãntetjãk a kitevőt: 

N = 324.125 

Az egÒszrÒszt ËtalakÖtjuk binËris formËba: 

324 
10

 = 101000100 
2
 (osztÛ algoritmus) 

Az tÞrtrÒszt ËtalakÖtjuk binËris formËba: 

0.125 
10

 = 0.001 
2
 (szorzÛ algoritmus) 
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EgyesÖtjãk a kÒt ÒrtÒket: 

324.125 
10

 = 101000100.001 
2
 

A binËris normËl alak: 

0.101000100001 * 2 
9
 

Ez a lebegőpontos szËmËbrËzolËshoz szãksÒges forma, azaz 

m = 0. 101000100001 Òs k= 9. 

Most nÒzzãk, hogy a valÛs szËmokat mikÒnt ËbrËzolja a gÒp. Jelenleg a legszÒ-

lesebb kÞrben elterjedt ËbrËzolËsi mÛdot az IEEE 754 nemzetkÞzi szabvËny 

rÞgzÖti. Az alapelve mindegyik tÖpusnËl ugyanaz, csak a karakterisztika Òs man-

tissza, valamint az eltolËs mÒrtÒkÒben van kãlÞnbsÒg. Így az itt bemutatott pÒl-

dËbÛl a tovËbbi tÖpusok ËbrËzolËsa is levezethető. 

VËlasszuk a single 32 bites adatformËtumot, amely 32 bitet (4 byte) hasznËl. Az 

egyes bitek az alËbbi ËbrËn lËthatÛk. 

31. bit 30-23. bit 22-0. bit 

Ej. (1 bit) Karakterisztika (8 bit) Mantissza (23 bit) 

A szËm előjele a legelső bit (1: negatÖv, 0 : pozitÖv valÛs szËm). 

A binËris alappontot a mantissza elÒ kÒpzeljãk, mivel a mantissza 1-nÒl kisebb. 

Ennek az alappontnak a tÒnyleges helyÒt azonban a karakterisztika adja, ezÒrt 

nevezzãk ezt az ËbrËzolËsi mÛdot lebegőpontos szËmformËtumnak. 

A karakterisztikËra tehËt 8 bit szolgËl, ebbe kell befÒrni előjelesen a ± k ÒrtÒk-

nek. A karakterisztikËt eltolt nullpontà szËmËbrËzolËssal jelenÖti meg a gÒp. Ez 

azt jelenti, hogy a rendelkezÒsre ËllÛ 8 biten ËbrËzolhatÛ  

-127..128 tartomËnyt eltoljuk 127-el, Ögy kapjuk meg az ËbrËzolt karakteriszti-

kËt. Azonban a kÒt szÒlsőÒrtÒk (-127 Òs 128) nem hasznËlatos, mivel azok spe-

ciËlis ÒrtÒkek tËrolËsËra vannak fenntartva (LËsd kÒsőbb!), Ögy a hasznËlhatÛ 

tartomËny -126..127. 

PÒldËnkban k = 9 szerepel, azonban az IEEE 754 szabvËny szerint a mantisszËt 

egyes normalizËlt, explicit bites alakban ËbrËzoljuk, ahol az egyes helyiÒrtÒken 

lÒvő egyest a mantissza nem tartalmazza, mivel ÒrtÒke egyÒrtelmű. 
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Ezek utËn a fenti pÒldËnk a kÞvetkezőkÒnt alakul: 

m = 1.01000100001 Òs k= 8 

Az eltolt karakterisztika k’=k+127=135, azaz binËrisan 10000111, mÖg a man-

tissza az egyes helyiÒrtÒk elhagyËsa utËn m’=01000100001. 

Ezek utËn mËr meghatËrozhatjuk mikÒnt alakul a 324.125 decimËlis szËm lebe-

gőpontos normËl alakja single tÖpusà (32 bit ) adatkÒnt: 

0 10000111 01000100001000000000000 

Ej. (1 bit) Karakterisztika (8 bit) Mantissza (23 bit) 

0100 0011 1010 0010 0001 0000 0000 0000 
2 

= 43 A2 10 00 00 
16

 

GyakorlËskÒppen nÒzzãnk egy mËsik pÒldËt is. ÁbrËzoljuk a -0.34375 negatÖv 

szËmot double (64 bit) tÖpusà szËmkÒnt. 

A szËm abszolàt ÒrtÒkÒnek binËris alakja: 0.34375 
10

  = 0.01011 
2
 

A binËris normËl alak: 0.1011 * 2 
-3

  

Az eltolt karakterisztika k’ = k + 1023 = 1020 
10

 = 011 1111 1100 
2
 (11 bit) A 

double alak tehËt: 

Előjel: 1 

k = 011 1111 1100 

m= 0110000000000000000000000000000000000000000000000000 

HexadecimËlisan: BF C6 00 00 00 00 00 00 

Amint az fent emlÖtÒsre kerãlt az IEEE 754 szabvËny lehetősÒget nyàjt speciËlis 

ÒrtÒkek tËrolËsËra is, melyet az alËbbi tËblËzat foglal Þssze. 
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TÖpus Karakterisztika Mantissza 

± Nulla 0 0 

±VÒgtelen 2
k
-1 0 

Nem szËm (NaN) 2
k
-1 Nem nulla 

7. táblázat: A valós számábrázolás speciális értékei 

A kÞvetkező tËblËzatban a 32 biten ËbrËzolt speciËlis ÒrtÒkek lËthatÛk. 

TÖpus ÇrtÒk 

Nulla 0 00000000 00000000000000000000000 

NegatÖv nulla 1 00000000 00000000000000000000000 

PozitÖv vÒgtelen 0 11111111 00000000000000000000000 

NegatÖv vÒgtelen 1 11111111 00000000000000000000000 

Nem szËm (NaN) 0/1 11111111 nem nulla 

8. táblázat: A valós számábrázolás speciális értékei 32 biten 

Fontos tudni az egyes lebegőpontos szËmformËtumok szËmËbrËzolËsi tartomË-

nyËt. Ezt az alËbbi tËblËzatbÛl olvashatjuk ki. 

ValÛs adat tÖpusa Delphi Pascal 

single -1.5 * 10
45

 .. 3.4 * 10
38

 

 

u.a. 

real -5.0 * 10
324

 .. 1.7 * 10
308

 -2.9 * 10
39

 .. 1.7 * 10
38

 

double -5.0 * 10
324

 .. 1.7 * 10
308

 

 

u.a. 

extended -3.6 * 10
4951

 .. 1.1 * 10
4932

 

 

u.a. 

9. táblázat: A valós adattípusok számábrázolási tartományai 

A real tÖpust a Pascal nyelv hasznËlja nagyobb pontossËgà szËmËbrËzolËsra, a 

Delphiben azonban mËr megegyezik a double tÖpussal. A Delphiben kompatibi-

litËsi okokbÛl lÒtrehoztËk a real48 tÖpust, amely a megfelel a Pascal real tÖpusË-

nak.. 
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Az extended tÖpus extrÒm nagy szËmokhoz van tervezve. HasznËlata csak kivÒ-

teles esetekben indokolt. 

Gyakorló feladatok 

F01. ÁbrËzoljuk lebegőpontos normËl alakban a 4.625 * 10
-2

  decimËlis 

szËmot 32 biten! 

F02. Adjuk meg hexa szËmokkal a 95.5 decimËlis szËm real (6 byte) alakjËt! 

Ellenőrző kérdések 

K01. Mi a lebegőpontos binËris normËl alakja egy szËmnak? 

K02. Adja meg a 0.1 decimËlis tÞrt binËris megfelelőjÒt 16 bit esetÒre? 

K03. MikÒnt ËbrËzolja a gÒp a karakterisztikËt? 

1.1.3 Karakterek megjelenÒsi formËi 

A billentyűzetről az adatokat karakterenkÒnt olvassa be a szËmÖtÛgÒp. Minden 

karakternek van egy binËris kÛdja, amelyet a billentyűzetben levő processzor 

sorosan tovËbbÖt a szËmÖtÛgÒp felÒ. 

PC kÞrnyezetben ËltalËnosan hasznËlt az ASCII (American Standard Code of 

Information Interchange) 7 bites kÛdrendszer. 7 biten 27 = 128 kÛdszÛ alkotha-

tÛ, Ögy ez lehetővÒ teszi a szËmok, kis-Òs nagybetűk, a legfontosabb szimbÛlu-

mok Òs vezÒrlő jelek megjelenÖtÒsÒt. Eredetileg a 8. bitet adatvÒdelmi cÒlokra 

hasznËltËk (paritËs bit), azonban a PC-n belãl az adat sÒrãlÒsÒnek alacsony va-

lÛszÖnűsÒge miatt àjabban ezt a nyolcadik bitet is felhasznËljËk karakterek kÛ-

dolËsËra.  

Ez a kiterjesztett ASCII kÛdrendszer Ögy 256 kÛdszÛt hasznËl, ebbe az Òkezetes 

betűk Òs szËmos kãlÞnleges jel (szemigrafikus karakterek) kÛdja is helyet ka-

pott. Az alap Òs kiterjesztett kÛdrendszert a 8. Òs 9. tËblËzat mutatja. 

(Fontos megjegyezni, hogy a PC Òs billentyűzet kommunikËciÛja – a kãlÞnbÞző 

nyelvű billentyűzetek elterjedÒse miatt – napjainkban mËr egy speciËlis kÛdo-

lËssal tÞrtÒnik, amelyből nem szËrmaztathatÛ egyÒrtelműen a karakter ASCII 

kÛdja!) 
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Dec Char Dec Char Dec Char Dec Char 

0 Null character 32  64 @ 96 ` 

1 Start of Header 33 ! 65 A 97 a 

2 Start of Text 34 " 66 B 98 b 

3 End of Text 35 # 67 C 99 c 

4 End of Transmission 36 $ 68 D 100 d 

5 Enquiry 37 % 69 E 101 e 

6 Acknowledgement 38 & 70 F 102 f 

7 Bell 39 ' 71 G 103 g 

8 Backspace 40 ( 72 H 104 h 

9 Horizontal Tab 41 ) 73 I 105 i 

10 Line feed 42 * 74 J 106 j 

11 Vertical Tab 43 + 75 K 107 k 

12 Form feed 44 , 76 L 108 l 

13 Carriage return 45 - 77 M 109 m 

14 Shift Out 46 . 78 N 110 n 

15 Shift In 47 / 79 O 111 o 

16 Data link escape 48 0 80 P 112 p 

17 Device control 1 49 1 81 Q 113 q 

18 Device control 2 50 2 82 R 114 r 

19 Device control 3 51 3 83 S 115 s 

20 Device control 4 52 4 84 T 116 t 

21 Negative acknowledgement 53 5 85 U 117 u 

22 Synchronous idle 54 6 86 V 118 v 

23 End of transmission block 55 7 87 W 119 w 

24 Cancel 56 8 88 X 120 x 

25 End of medium 57 9 89 Y 121 y 

26 Substitute 58 : 90 Z 122 z 

27 Escape 59 ; 91 [ 123 { 

28 File separator 60 < 92 \ 124 | 

29 Group separator 61 = 93 ] 125 } 

30 Record separator 62 > 94 ^ 126 ~ 

31 Unit separator 63 ? 95 _ 127 Del 

10. táblázat: ASCII 7 bites kódtábla 
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Dec Char Dec Char Dec Char Dec Char 

128 Æ 160 Ë 192 └ 224 Ñ 

129 ã 161 Ö 193 ┴ 225 ß 

130 Ò 162 Û 194 ┬ 226 Ò 

131 Í 163 à 195 ├ 227 Ó 

132 Î 164 Ú 196 ─ 228 ß 

133 Ì 165 È 197 ┼ 229 Õ 

134 Ð 166 ª 198 Ï 230 ≧ 

135 Ñ 167 º 199 Ã 231 þ 

136 Ô 168 ¿ 200 ╚ 232 Þ 

137 Õ 169 ® 201 ╔ 233 Ô 

138 Ó 170 ¬ 202 ╩ 234 Õ 

139 Ù 171 ´ 203 ╦ 235 Ö 

140 Ø 172 µ 204 ╠ 236 ý 

141 × 173 ¡ 205 ═ 237 Ý 

142 Ä 174 « 206 ╬ 238 ¯ 

143 Å 175 » 207 ¤ 239 ´ 

144 Ç 176 ░ 208 ð 240  

145 æ 177 ▒ 209 Ð 241 ± 

146 Æ 178 ▓ 210 Ê 242 ‗ 

147 Ý 179 │ 211 Ë 243 ¶ 

148 Þ 180 ┤ 212 È 244 ¶ 

149 Ü 181 Á 213 × 245 ¤ 

150 â 182 Â 214 Í 246 ‚ 

151 á 183 À 215 Î 247 ¸ 

152 ÿ 184 © 216 Ï 248 ° 

153 É 185 ╣ 217 ┘ 249 ¨ 

154 Ê 186 ║ 218 ┌ 250 · 

155 ø 187 ╗ 219 █ 251 ¹ 

156 £ 188 ╝ 220 ▄ 252 ³ 

157 Ø 189 ¢ 221 ¦ 253 ² 

158 × 190 ≦ 222 Ð 254 ▔ 

159 ƒ 191 ┐ 223 ▀ 255 nbsp 

11. táblázat: Kiterjesztett ASCII 8 bites kódtábla 
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A karakterkÛdolËs kãlÞnbÞzik az előző fejezetekben bemutatott szËm kÛdolË-

soktÛl. 

Tekintsãk pÒldËul a 461 szËm karakter kÛdjËt: 

31'1'36'6'34'4'

001100010011011000110100461
10




ASCII

 

ÉsszehasonlÖtËsul Ëlljon itt ugyanezen szËm binËris ekvivalense: 

461
10

 = 111001101
2
 

LËthatjuk, hogy a karakter kÛd bitjeinek szËma a decimËlis digitek szËmËnak 8-

szorosa, mÖg a binËris alak bitjeinek szËma a decimËlis szËm 2 alapà logaritmu-

sËval arËnyos (pontosabban a szËm kettes alapà logaritmusËnak egÒszrÒsze +1). 

A szËmÖtÛgÒpben a karakter tÖpusà adatokat a Pascal nyelvben char tÖpusjelzÒs-

sel azonosÖtjuk Òs a gÒp 8 biten tËrolja ezeket. 

A tËblËzatbÛl kitűnik, hogy a decimËlis szËmjegyek kÛdjËnak felső 4 bitje 0011. 

Az alsÛ 4 bit egy ËltalËnosan hasznËlt szËmjegykÛdot ad. Ezt BCD (Binary 

Coded Decimal) kÛdnak nevezzãk. 

Álljon itt a BCD kÛdtËbla, amely a decimËlis digitek 4 bites megfelelőjÒt mutat-

ja. 

 

2. ábra: BCD kódtábla 
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Tekintsãk pÒldËul a 84 decimËlis szËm BCD kÛdà alakjËt: 

84 
10

 = 1000 0100 
BCD

 (ugyanez binËrisan : 84 
10

 = 101 0100 
2
) 

Adjuk meg az y = 4*x kÒplet karakter kÛdjËt (hexadecimËlisan): 

79 3D 34 2A 78 . 

Gyakorló feladatok 

F01. ÁbrËzoljuk BCD kÛdban 5381 decimËlis szËmot. 

F02. Adjuk meg -95.5 decimËlis szËm karakter kÛd formËjËt. 

Ellenőrző kérdések 

K01. HËny bitet igÒnyel egy 6 digites decimËlis szËm a BCD kÛdrendszer-

ben? 

K02. Hol hasznËlja a szËmÖtÛgÒp a CHAR adattÖpust? 

K03. Mi a karakter kÛd tÖpusËnak neve? 

1.1.4 SzÞveges adatok formËi 

A tÞbb karakterből ËllÛ, Þsszefãggő szÞveg gyakran előfordul az adatfeldolgo-

zËs sorËn. Ezek a szÞvegek kezelhetők az előbb megismert karakter tÖpus fel-

hasznËlËsËval is. Mindamellett ilyenkor a feldolgozËs kissÒ nehÒzkes – egyen-

kÒnt kell kezelni a szÞveg karaktereit – ezÒrt a programnyelvek e szÞvegek tËro-

lËsËra Òs kezelÒsÒre kãlÞn adattÖpusokat definiËlnak. Ezek a Delphi kÞrnyezet-

ben az alËbbiak, melyet kiegÒszÖtettãnk a Pascal nyelv kãlÞnbsÒgeivel. 

TÖpusa Pascal Mező hossza Karakterek szËma 

ShortString   max. 256 byte 255 

AnsiString  max. 2 GB* max. 2
31

 

String = ShortString = AnsiString 

WideString  max. 2 GB max. 2
30

 

PChar**  max. 2 GB max. 2
31

 

12. táblázat: Szöveg tárolására alkalmas adattípusok 
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* 1 GB (GigaByte) = 1024 MB (MegaByte) = 2
30

 byte 

** A PChar a mËs nyelveknÒl (pl. C) hasznËlatos binËris 0 vÒgű string forma 

A ShortString a Pascalban kerãlt definiËlËsra, előre megadott karakterszËmà 

szÞveg tËrolËsËra. 

Pl. Tekintsãk az ’Ali Baba’ szÞveg ShortString formËjËt: 

PozÖciÛ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

ÇrtÒk 8 65 108 105 32 66 92 98 97 

Karakter Hossz A l i _ B a b a 

13. táblázat: Szöveg tárolására alkalmas adattípusok 

A legelső byte a string hossza, a tÞbbi a szÞveg egyes karaktereinek ASCII kÛd-

jËt tartalmazza. A Pascal szËmon tartja, hogy ezek nem egÒszszËmok, hanem 

karakter kÛdok. 

Az AnsiString tÖpusà mezőt a nyelv dinamikusan kezeli (dinamikus adatokrÛl 

kÒsőbb az 5.6. fejezetben lesz szÛ). Ehelyãtt elegendő annyit tudni, hogy a me-

ző automatikusan felveszi a rËtÞltÞtt szÞveg karaktereit, Òs a vonatkozÛ eljËrË-

sok megfelelő mÛdon kezelik azokat. 

A PChar szintÒn dinamikus string forma, amelyet ’NULL’ karakter terminËl. 

Az egyes string tÖpusok egymËsba ËtalakÖthatÛk konverziÛval. 

A string tÖpusà mező egyes karaktereihez indexelÒssel fÒrhetãnk hozzË, pÒldËul 

a fenti string 3. eleme a kis i betű. 

Gyakorló feladatok 

F01. HatËrozzuk meg a ’pi = 3.14’ kÒplet ShortString formËtumËt. 

Ellenőrző kérdések 

K01. Mi a szÞveges adatËbrËzolËs előnye? 

K02. Mekkora lehet a ShortString Òs az AnsiString hossza? 
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1.2 Bináris műveletek 

A szËmÖtÛgÒpekben (Òs a kalkulËtorokban is) minden műveletvÒgzÒs kettes 

szËmrendszerben tÞrtÒnik. Ennek oka, hogy ezt a binËris rendszert a legkÞny-

nyebb realizËlni, mindÞssze kÒtËllapotà eszkÞzÞk hasznËlatËt igÒnylik. Ilyen 

kÒtËllapotà eszkÞzÞk a tranzisztorok Òs a bistabil multivibrËtorok. Ezek az ele-

mek alkotjËk a szËmÖtÛgÒpek aritmetikai egysÒgÒt Òs tËrolÛit (regisztereit), ami-

ben a műveletvÒgzÒs tÞrtÒnik. Ebben a fejezetben megvizsgËljuk, hogy az elő-

zőkben bemutatott adatokkal mikÒnt műkÞdnek az alapvető műveletek. 

1.2.1 AdditÖv műveletek binËris kÛdban 

AdditÖv művelet alatt az ÞsszeadËs Òs kivonËs vÒgrehajtËsËt Òrtjãk. Az egÒsz 

szËmok esetÒben ezt a kÒt műveletet az operandusok komplemens kÛdjËval 

vÒgzi az aritmetikai egysÒg. A komplemens kÛd alkalmazËsËval nincs szãksÒg 

kivonËsra, csak ÞsszeadËst kell realizËlni. 

Tekintsãk az alËbbi pÒldËt. 

A feladat a C = A + B ÞsszefãggÒs szËmÖtËsa. FeltÒtelezzãk, hogy mindhËrom 

adat shortint tÖpusà. 

Amint korËbban lËttuk ez a tÖpus 7 hasznos bitet hasznËl, 8. bit az előjel. 

ElsőkÒnt legyen A = 23 Òs B = 11 

Ekkor A alakja a gÒpben: 0 0010111  

 B alakja a gÒpben: 0 0001011 

Az ÞsszeadËs a binËris algebra szabËlyai szerint tÞrtÒnik, amely 2 bit esetÒn az 

alËbbi igazsËgtËblËzattal ÖrhatÛ le (bejÞvő Ëtvitel nÒlkãli fÒlÞsszeadÛ):  

A 0 1 0 1 

B 0 0 1 1 

A+B (Sum) 0 1 1 0 

Átvitel (Carry) 0 0 0 1 

14. táblázat: Félösszeadó igazságtáblázata 
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Ha az adott (i-ik) helyiÒrtÒken figyelembe vesszãk az előző (i-1-ik) 

helyiÒrtÒkről Òrkező Ëtvitelt (Ci-1) is, akkor az egy bites teljes ÞsszeadÛ iga-

zsËgtËblËzatËt kapjuk. 

Ai 0 1 0 1 0 1 0 1 

Bi 0 0 1 1 0 0 1 1 

Ci-1 0 0 0 0 1 1 1 1 

A+B (Si) 0 1 1 0 1 0 0 1 

Átvitel (Ci) 0 0 0 1 0 1 1 1 

15. táblázat: Teljes összeadó igazságtáblázata 

Ezzel az ÞsszeadËs (kiemelÒssel az előjel bitet jelÞltãk): 

A 0 0 0 1 0 1 1 1 

B 0 0 0 0 1 0 1 1 

S 0 0 1 0 0 0 1 0 

C  0 0 1 1 1 1 1 

Az eredmÒny 00100010 = 2
1
 + 2

5
 = 2 + 32 = 34 a helyes Þsszeget adta. 

MËsodjËra legyen A = 23 Òs B = - 11 

Ekkor A alakja a gÒpben: 00010111 (mint az előbbi esetben) 

 B alakja a gÒpben: 11110101 (-11 komplemens kÛdban) 

 Az Þsszeg: 00001100 ÒrtÒke + 12, tehËt helyes 

HarmadjËra legyen A = -23 Òs B = 11 

Ekkor A alakja a gÒpben: 1 1101001 (-23 komplemens kÛdban) 

 B alakja a gÒpben: 0 0001011  

 Az Þsszeg: 1 1110100, negatÖv szËm, amely komplemens kÛdban jelent-

kezett, ÒrtÒke - 12, tehËt helyes 
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A bemutatott pÒldËk igazoljËk, hogy az additÖv műveletek az operandusok 

komplemens kÛdjËnak hasznËlatËval csak ÞsszeadËskÒnt elvÒgezhetők. 

1.2.2 AdditÖv műveletek BCD kÛdban 

EgÒsztÖpusà adatok ÞsszeadËsakor a művelet BCD kÛdban is elvÒgezhető, ha az 

operandusokat decimËlis jegyenkÒnt adjuk Þssze. 

TermÒszetesen az ÞsszeadÛval szemben tËmasztott kÞvetelmÒny, hogy ha az 

operandusok BCD kÛdban adottak, akkor az Þsszeg is BCD kÛdban jelenjen 

meg. 

KÒpletben: ABCD + BBCD = (A+B)BCD kell legyen. 

Ez nem minden esetben teljesãl a kÛdolËs termÒszetÒből adÛdÛan. HËrom esetet 

vizsgËlunk. 

A + B < 10 , vagyis a kÒt decimËlis szËmjegy Þsszege kisebb, mint 10. 

 Legyen, 

1001

00113

01106





BCD

BCD

BB

AA

 

 Az Þsszeg BCD kÛdà, ÒrtÒke 9, tehËt helyes. 

9 < A + B < 16 , vagyis 

a kÒt decimËlis szËmjegy Þsszege nagyobb mint 9, de kisebb mint 16. 

 Legyen, 

1101

01117

01106





BCD

BCD

BB

AA

 

 Az Þsszeg nem BCD kÛdà, a helyes Þsszeg 0001 0011 (13) lenne. 

15 < A + B , vagyis a kÒt decimËlis szËmjegy Þsszege nagyobb mint 15. 
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10001000

10019

10008





BCD

BCD

BB

AA

 

Az Þsszeg BCD kÛdà, ÒrtÒke 11, de a helyes Þsszeg 0001 0111 (17) lenne. 

LËthatÛ, hogy a b, Òs c, esetben mÒg hibËtlan ÞsszeadËs elvÒgzÒse esetÒn is hi-

bËs eredmÒny adÛdik. A javÖtËs egy +6 korrekciÛ, amit a hamis Þsszeghez 

adunk hozzË, ha az operandusok decimËlis Þsszege > 9. 

NÒzzãnk egy pÒldËt, amely a korrekciÛval immËr a helyes Þsszeget adja. 

Legyen A = 587 Òs B = 94 

A 0101 1000 0111 

B 0000 1001 0100 

Hamis Þsszeg 0110 0010 1011 

DecimËlis Ëtvitel  1 1 

KorrekciÛ 0000 0110 0110 

Helyes Þsszeg 0110 0110 0001 

 6 8 1 

Gyakorló feladatok 

F01. VÒgezzãk el az ÞsszeadËst binËrisan, ha A = 126  Òs B = -39 .  

F02. ÉsszeadËs BCD kÛdban: 178 + 39 

Ellenőrző kérdések 

K01. MiÒrt hasznËljËk a szËmÖtÛgÒpek a komplemens kÛdrendszert? 

K02. Mely esetben nem ad helyes eredmÒnyt 2 BCD kÛdà szËmjegy Þssze-

adËsa? 

K03. Hogyan kell korrigËlni a BCD hamis Þsszeget? 
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1.2.3 BinËris szorzËs 

A nÒgy alapművelet egyike a szorzËs. Ezt a műveletet a szËmÖtÛgÒp aritmetika 

ismÒtelt ÞsszeadËsok sorozatËval vÒgzi el. SzËmos algoritmust dolgoztak ki a 

gÒptervezők Òs a matematikusok. KÞzÞs vonËsuk a binËris ÞsszeadËs Òs lÒptetÒs 

(shiftelÒs). 

Az operandusok speciËlis rekeszekbe, regiszterekbe kerãlnek. A regiszter olyan 

tËrolÛ rekesz, amelyben a binËris adat pËrhuzamosan Òs sorosan is betÞlthető, 

jobbra, illetve balra lÒptethető, sőt a mindenkori ÒrtÒkÒt kãlÞn jelző bitek 

(FLAG) mutatjËk.  

A szorzËshoz 3 regiszter szãksÒges (vannak olyan mÛdszerek, amelyeknÒl 

tÞbb), ezek az AR (Accumulator Register), RR (Reserved Register) Òs QR 

(Quotient Register). A binËris szorzËst szËmpÒldËn mutatjuk be. 

SzËmÖtandÛ a 19 * 11 szorzat. 

 

3. ábra: Szorzás balra léptetéssel 



1. SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK                                                          29 

 Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME                             www.tankonyvtar.hu 

A szorzandÛt (19) az RR-be, a szorzÛt (11) QR-be tÞltjãk. Az AR kezdeti tar-

talma 0 legyen. A szorzËs folyamËn a QR bitjeit sorban vesszãk, Òs ha az 1, 

akkor az RR tartalmËt az AR-hez adjuk. EztËn RR tartalmËt eggyel balra lÒptet-

ve az eljËrËst a szorzÛ bitszËmËnak megfelelően ismÒteljãk. Ha a szorzÛ hossza 

k, akkor a szorzat k lÒpÒsben (ÞsszeadËs + lÒptetÒs) adÛdik. 

A fenti mÛdszer egÒszszËmokra valÛ. A valÛs szËmok szorzËsa esetÒn az arit-

metika a mantisszËkat ily mÛdon Þsszeszorozza, mÖg a karakterisztikËval Þssze-

adËs műveletet vÒgez. 

1.2.4 BinËris osztËs 

AmikÒnt a szorzËs műveletet a szËmÖtÛgÒp ismÒtelt ÞsszeadËsok Òs lÒptetÒsek 

(shift) sorozatËval valÛsÖtja meg, az ÞsszeadËst is ismÒtelt kivonËsokkal Òs lÒp-

tetÒsekkel oldja meg. MiutËn a kivonËs nem mËs, mint komplemens kÛdà Þsz-

szeadËs, valÛjËban az osztËs sorËn is ÞsszeadËsok realizËlÛdnak. 

Mivel a hatvËnyozËs ismÒtelt szorzËs, valÛjËban a szËmÖtÛgÒp minden aritmeti-

kai műveletet sorozatos ÞsszeadËsokkal valÛsÖt meg. 

NÒzzãk az osztËst megint csak pÒldËban. (A pÒldËban az egyszerűsÒg kedvÒÒrt 

a kivonËst nem komplemens kÛdà ÞsszeadËskÒnt mutatjuk, hanem valÛdi binË-

ris kivonËst vÒgzãnk.)  

SzËmÖtandÛ a 11/16 hËnyados. A szËmlËlÛt (11) az AR-be, a nevezőt (16) RR-

be tÞltjãk. A hËnyados jegyei QR-ben keletkeznek. Az osztËs folyamËn az alËb-

bi lÒpÒsek ismÒtlődnek: 

1.lÒpÒs: MegvizsgËlandÛ, hogy az AR >= RR.  

2.lÒpÒs: Ha igen, akkor a hËnyados aktuËlis bitje 1 lesz, Òs AR-ből levonjuk RR 

tartalmËt, ha nem, akkor a hËnyados aktuËlis bitje 0 lesz nem vÒgezzãk el a ki-

vonËst. 

3.lÒpÒs: Az AR tartalmËt balra lÒptetjãk. 

4.lÒpÒs: Ha AR <> 0 vagy lÒpÒsszËm < n, akkor visszatÒrãnk az 1. lÒpÒshez, 

egyÒbkÒnt az osztËs vÒget Òrt. 

A hËnyados QR-ben keletkezik, a maradÒk (ha van) AR-ben. 
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4. ábra: Osztás ismételt kivonással 

Az itt bemutatott osztËsmÛdszer csak egy a gyËrtÛk Ëltal kidolgozott sokfÒle 

megoldËs kÞzãl. LÒnyegÒben mind hasonlÛ elven, azaz ismÒtelt ÞsszeadËsra 

visszavezetve műkÞdik. 

Gyakorló feladatok 

F01. VÒgezzãk el a 23 * 13 binËris szorzËst.  

F02. VÒgezzãk el a 17/32 binËris osztËst. 

Ellenőrző kérdések 

K01. MikÒnt szoroz az aritmetika? 

K02. Hogyan hatvËnyoz a szËmÖtÛgÒp? 

K03. HËny regisztert igÒnyel a binËris szorzËs, Òs melyek ezek? 
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1.2.5 Az adatok vÒdelme 

A binËris rendszer informËciÛhordozÛ kÒpessÒge kicsi (mindÞssze 2 Ëllapot). 

Ennek kÞvetkeztÒben a binËris alakà informËciÛ sok bitet tartalmaz. A binËris 

informËciÛt elektronikus eszkÞzÞk tËroljËk. Ezek a villamos zavarokra (hËlÛzati 

zavar, villËmlËs, induktÖv behatËs) ÒrzÒkenyek. Tekintve, hogy az àjabb szËmÖ-

tÛgÒp tÖpusok egyre alacsonyabb tËpfeszãltsÒggel műkÞdnek (nÒhËny volt fe-

szãltsÒggel) az ’1’ Òs ’0’ bitet reprezentËlÛ feszãltsÒgszintek tËvolsËga (zajtË-

volsËg) is egyre kisebb. EzÒrt annak valÛszÖnűsÒge, hogy egy zavarimpulzus 

hatËsËra bit tÒvesztÒs jÞn lÒtre egyre nagyobb. Ez indokolja a binËris adatok 

vÒdelmÒnek szãksÒgessÒgÒt. 

1.2.6 ParitËs ellenőrzÒs 

A vÒdelemnek kãlÞnbÞző szintjei vannak. A szËmÖtÛgÒpen belãl elegendő egy 

alacsonyabb szintű vÒdelem (kis vezetÒkhossz, fÒmdobozos kivitel) is. Ez Ëlta-

lËban a paritËsbit alkalmazËsËval oldhatÛ meg. 

Az adatvÒdelem ËltalËnos elve, hogy az adathordozÛ biteket (kÛdszÛ) redundËns 

(jËrulÒkos) bitekkel egÒszÖtve tËroljuk. Ezek a jËrulÒkos bitek a kÛdszÛ vala-

mely tulajdonsËgËt jelzik. 

A paritËs bit a kÛdszÛban lÒvő egyesek szËmËt pËrosra (pËros paritËs bit) vagy 

pËratlanra egÒszÖtik (pËratlan paritËs bit) ki. A vÒdett kÛdszÛ hossza ezzel nÞ-

vekszik. 

Tekintsãk pl. a 7 bites ASCII kÛdot pËros paritËs bittel kiegÒszÖtve. 

Legyen a karakter ’C’, amelynek ASCII kÛdja decimËlisan 67, hexadecimËlisan 

43. A gÒpben ez termÒszetesen binËrisan jelenik meg : 100 0011. Az egyesek 

szËma 3, Ögy a pËros paritËsbit 1 lesz. 

Ezzel az àj (immËr 8 bites) kÛdszÛ 1 100 0011 lesz. 

Hiba felfedÒse cÒljËbÛl a szËmÖtÛgÒp adat betÞltÒsekor, vagy olvasËsakor elle-

nőrzi a paritËsbitet. Ha valamelyik bit (beleÒrtve a paritËsbitet is) megsÒrãl, 

akkor ez hibËt (Parity error) okoz, azaz a hiba felfedhető. 

NÒzzãk az alËbbi esetet : 

HibËtlan kÛdszÛ: 1 100 0011 

MeghibËsodott kÛdszÛ: 1 101 0011 
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E hibËs kÛdszÛnËl az egyesek szËma pËratlan lett, Ögy a hiba felfedhető. 

Megjegyezzãk, hogy az egy kÛdszÛban megjelenő tÞbbes (pËros szËmà) hibËt 

ez az alacsony szintű vÒdelem nem fedi fel. 

A pËros paritËs ellenőrzÒst a szËmÖtÛgÒp bitenkÒnti antivalencia (kizËrÛ vagy) 

művelettel hatËrozza meg. 

Az antivalencia (jele:  ) logikai művelet, amelynek igazsËgtËblËzata 2 bitre az 

alËbbi: 

A 0 1 0 1 

B 0 0 1 1 

A B 0 1 1 0 

16. táblázat: Az antivalencia művelet igazságtáblázata 

A logikai algebra szabËlya szerint A B = AB + AB  

Legyen pl. a kÛdszÛ : 110101 

Ekkor az antivalencia ismÒtelt alkalmazËsËval megkapjuk a pËros paritËsbitet. 

01101100011   

A kapott paritËsbit tehËt 0, Ögy a vÒdett kÛdszÛ : 1101010 lesz. 

1.2.7 Ellenőrző Þsszeg 

Nagyobb vÒdelmet ad az ellenőrző Þsszeget (checksum) alkalmazÛ vÒdelem. Ez 

a vÒdelmi rendszer az adathordozÛk (hard disk, pen-drive) adatblokkjainak vÒ-

delmÒre hasznËlatos. Az eljËrËs sorËn az adatblokk byte-jainak előjel nÒlkãli 

(word tÖpusà) ÞsszegÒt kÒpezik 16 bit hosszban, majd ennek komplemensÒt csa-

toljËk az adatblokkhoz. 

Blokk olvasËsakor az adatbyte-ok ÞsszegÒnek az ellenőrzőszËmot is beleÒrtve 

0-t kell adni. 

Legyen pl. az adatblokk: 3E F9 63 AB (4 hexa byte) 

Ezen byte-ok Þsszege: 0245
16

 



1. SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK                                                          33 

 Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME                             www.tankonyvtar.hu 

Az ellenőrzőszËm 1 0000
16

 - 0245
16

 = 0DBB
16

  

Így az ellenőrzőszËmmal kiegÒszÖtett adatmező: 3E F9 63 AB 0D BB 

FelhasznËlËskor a mező byte-jait Þsszeadva: 

3E + F9 + 63 + AB + 0DBB =  0000. 

TermÒszetesen ha az adatblokk bitjei sÒrãlnek, akkor az ellenőrző Þsszeg nem 

lesz 0, Ögy a hiba felfedhető (checksum error). 

Gyakorló feladatok 

F01. HatËrozzuk meg az 11101001 kÛdszÛ pËros Òs pËratlan paritËsbitjÒt.  

F02. SzËmÖtsuk ki a ’Pascal’ szÛ ellenőrző szËmËt. 

Ellenőrző kérdések 

K01. MiÒrt szãksÒges a binËris adatok vÒdelme ? 

K02. Mekkora vÒdelmet ad a paritËsbit ? 

K03. Hol hasznËljuk az ellenőrző szËmos adatvÒdelmet ? 

1.2.8 Polinomos adatvÒdelem  

AdatËtvitel esetÒn az informËciÛ nagyobb sÒrãlÒsveszÒlynek van kitÒve, mint a 

szËmÖtÛgÒpen belãl, ezÒrt ekkor magasabb szintű vÒdelem szãksÒges. Az Ëtvitel 

ËltalËban sorosan (bitenkÒnt) tÞrtÒnik kÒt pont kÞzÞtt. Az Ëtvitelre a binËris csa-

torna szolgËl.  

A binËris csatorna legegyszerűbb modellje az 1.3.1. Ëbra szerinti lehet. Pe01 

annak valÛszÖnűsÒge, hogy az adÛ Ëltal forgalmazott 0 a vevő oldalon a zavar 

miatt 1 lesz, hasonlÛkÒppen a Pe10 pedig az 1 helyett 0 ÒszlelÒsÒnek valÛszÖnű-

sÒge (probability). 

Nagy (esetleg fÞldrÒszeket is ËthidalÛ) tËvolsËgok esetÒn ezek a hibavalÛszÖnű-

sÒgek szËmottevők lehetnek, Òs jelentős mÒrtÒkben rontjËk az adatËtvitel minő-

sÒgÒt. Sok esetben ez (pl.lÒgikÞzlekedÒsi, vasàti automatikai, kÞzàti vezÒrlÒsek 

terãletÒn) biztonsËgi kockËzatot jelent. 
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5. ábra: A bináris csatorna modellje 

Az adatvÒdelem mËsik fontos szempontja az illetÒktelen felhasznËlÛk kizËrËsa 

(pl. banki, ËllamigazgatËsi rendszerek). Erre is megoldËst adnak az adatvÒdelmi 

(titkosÖtËsi) mÛdszerek. Ebben a fejezetben egy viszonylag egyszerűen realizËl-

hatÛ, mÒgis magas vÒdelmi szintet biztosÖtÛ mÛdszert, a polinomos adatvÒdelmi 

eljËrËst mutatjuk meg. 

A tËrgyalËshoz szãksÒgãnk lesz nÒhËny fogalom Òs eljËrËs bevezetÒsÒre. 

1.2.9  Modulo 2 algebra 

Az adatvÒdelem nem igÒnyli a szokËsos algebra hasznËlatËt. Egyszerűbben ki-

vitelezhető a modulo 2 algebra, amelynek szabËlyrendszere az alËbbi tËbla alap-

jËn Òrthető meg. 

A lehetsÒges ÒrtÒkei 0 0 1 1  

B lehetsÒges ÒrtÒkei 0 1 0 1  

A+B 0 1 1 0  

A-B 0 1 1 0  

A*B 0 0 0 1  

A/B - 0 - 1  

17. táblázat: A modulo 2 algebra szabályrendszere 
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Megfigyelhetjãk, hogy az ÞsszeadËs Òs kivonËs azonos eredmÒnyt ad (Ëtvitel 

nincs). A szorzËs a logikai algebra szabËlya szerinti, a 0-val valÛ osztËs (mint az 

algebrËban) nincs Òrtelmezve. 

Ezen algebra hasznËlatËt a kÒsőbbiek sorËn szËmpÒldËn mutatjuk be. 

1.2.10 BinËris mező Òs polinom 

A binËris mező k elemű bitsorozat, amelyen lineËris műveleteket vÒgzãnk. A 

binËris polinom a binËris mező elemeiből, mint egyãtthatÛkbÛl kÒpzett algebrai 

kifejezÒs. Egy k-ad fokà binËris polinom ËltalËnos alakja: 






k

i

i

ik
xmP

0

 

ahol mi a binËris mező i-ik bitje, x pedig formËlis vËltozÛ (binËris polinom ese-

tÒn ÒrtÒke 2). 

Tekintsãk pÒldËul az 1011001 mezőhÞz tartozÛ binËris polinomot: 

P6 = 1*x
6
 + 0*x

5
 + 1*x

4
 + 1*x

3
 + 0*x

2
 + 0*x + 1 = x

6
 + x

4
 + x

3
 + 1 

A legkisebb helyiÒrtÒkkel a mező jobboldali eleme rendelkezik. 

Az előbbi pontban definiËlt modulo 2 műveletek szemlÒltetÒsÒt pÒldËn mutatjuk 

be. 

Legyen az A mező 1001011 Òs a B mező 10111. 

Az A+B Þsszeg (ugyanaz mint A-B kãlÞnbsÒg): 

 1001011 

± 10111 

 1011100 

PolinomkÒnt felÖrva: 

(x
6
 + x

3
 + x + 1) + (x

4
 + x

2
 + x + 1) = x

6
 + x

4
 + x

3
 + x

2
 

Szorozzuk Þssze az 10101 mezőt az 1010 mezővel: 
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(x
4
 + x

2
 + 1)*(x

3
 + x) = (x

7
 + x) mező formËban: 10000010. 

VÒgãl tekintsãk az 1100011: 10101 osztËst: 

 

1.2.11 AdatvÒdelmi algoritmus 

A fentiek figyelembe vÒtelÒvel lËssuk a polinomos adatvÒdelem műkÞdÒsÒt. 

A tovËbbÖtandÛ polinom alakà informËciÛ jele legyen u(x). Az informËciÛ poli-

nomjËt megszorozzuk egy generËtor polinommal, amelynek jele legyen g(x). 

Így a tovËbbÖtandÛ kÛdblokk: 

b(x) = u(x) * g(x) 

Ha u(x) n bitet, mÖg g(x) k bitet foglal el, akkor b(x) polinom hossza n+k lesz, 

azaz a generËtor polinom fokszËma adja a redundËns bitek szËmËt.  
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A kÞvetkező tËblËzatban nÒhËny gyakori generËtor polinomot mutatunk be. 

CRC nÒv FelhasznËlÛ Polinom 

CRC-15-

CAN 

JËrműipar, 

CAN hËlÛzat 

x
15

 + x
14

 + x
10

 + x
8
 + x

7
 + x

4
 + x

3
 +1 

CRC-16-

IBM 

USB, Modbus x
16

 + x
15

 + x
2
 +1 

CRC-16-

CCITT 

X.25, 

Bluetooth, SD 

kËrtya 

x
16

 + x
12

 + x
5
 +1 

CRC-24 JËrműipar, 

Flexray 

x
24

 + x
22

 + x
20

 + x
19

 + x
18

 + x
16

 + x
14

 + 

 x
13

 + x
11

 + x
10

 + x
8
 + x

7
 + x

6
 + x

3
 + x +1 

CRC-

32Q 

Repãlőipar, 

AIXM 

32
 + x

31
 + x

24
 + x

22
 + x

16
 + x

14
 + 

 x
8
 + x

7
 + x

5
 + x

3
 + x +1  

CRC-32-

IEEE 

802.3 

V.42, 

MPEG-2, 

PNG 

x
32

 + x
26

 + x
23

 + x
22

 + x
16

 + x
12

 + x
11

 + 

 x
10

 + x
8
 + x

7
 + x

5
 + x

4
 + x

2
 + x +1 

18. táblázat: Példák generátor polinomra 

Tekintsãnk egy konkrÒt pÒldËt a kÛdolËs/dekÛdolËs megvalÛsÖtËsËra. 

Legyen az u(x) = 110101 mezővel adott, Òs hasznËljuk a CRC-16 generËtort. 

b(x) = u(x)*g(x) = (x
5
 + x

4
 + x

2
+1) * (x

16
 + x

15
 + x

2
 + 1) =  

= x
21

 + x
19

 + x
18

 + x
17

+ x
16

 + x
15

 + x
7
 + x

6
 + x

5
 + 1  

A kÛdszÛ tehËt 1011111000000011100001 
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Ez kerãl az adatËtvitel sorËn tovËbbÖtËsra. A vevő oldalon vÒgzik el a dekÛdo-

lËst az u(x) = b(x)/g(x) hËnyados kiszËmÖtËsËval. Az adatËtvitel hibËtlannak 

minősãl, ha az osztËs sorËn a maradÒk 0-nak adÛdik. A hËnyados a hasznos 

informËciÛ, azaz az eredeti ãzenet. 

 

NÒzzãk mi tÞrtÒnik adatËtviteli hiba esetÒn. 

Ha az Ëtvitel hibËs, akkor a b(x) forgalmazott kÛdblokk helyett r(x) polinom 

adÛdik, amelyet 

r(x) = b(x) + e(x) 

alakban Örhatunk fel. 

KÒpletãnkben e(x) a hibapolinom (vagy hibaszindrÛma), amelynek maximËlis 

fokszËma n+k -1 lehet. A vevő hibËtlannak tekinti az Ëtvitelt, ha az osztËs el-

vÒgzÒse utËn a maradÒk = 0. A maradÒk akkor lesz 0, ha e(x) = 0 (ez a hiba-

mentes Ëtvitel esete), vagy ha e(x) = k*g(x), azaz a hiba polinom a generËtor 

polinom egÒszszËmà tÞbbszÞrÞse (ez a fel nem fedett hibËk esete). 

SzËmÖtsuk ki a fel nem fedett hiba előfordulËsi valÛszÖnűsÒgÒt. FeltÒtelezzãk az 

egyenletes hibaeloszlËst, mËsszÛval a hibËk korrelËciÛ mentessÒgÒt.  

Ekkor 

12
)(




kn

p
xhv  

ahol p azon esetek szËma, amikor 
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)0()(
)(

)(
nixgi

xg

xr
  

a nevező pedig az Þsszes hibËs esetek szËma. 

Mivel r(x) fokszËma n+k, g(x) fokszËma k, Ögy p = n-1. 

Ezzel: 

12

1
)(






kn

n
xhv  

Fenti pÒldËnk adataival, ahol n =5, k=16 volt, a fel nem fedett hiba valÛszÖnűsÒ-

ge 

0000019073,0
1221

4
)( 


xhv  

A felfedett hibËk kijavÖtËsËra tÞbbfÒle stratÒgia lÒtezik. Ezekkel rÒszletesebben 

a JelfeldolgozËs a kÞzlekedÒsben c. tËrgy keretÒben foglalkozunk. 

1.3 Az aritmetikai művelet ellenőrzése 

Amint a korËbbi fejezetekben lËttuk, a műveletek alapja a binËris ÞsszeadËs, Ögy 

az abban fellÒpő hiba valÛszÖnűsÒgÒt a lehető legkisebb ÒrtÒkre kell szorÖtani. 

Az alËbbiakban egyszerű mÛdszert mutatunk be a helyes műkÞdÒs ellenőrzÒsÒ-

re. A vÒdelem alapja a paritËsbit kÒpzÒse Òs speciËlis ellenőrzÒs vÒgzÒse. 

Rendeljãnk az operandusokhoz pËros paritËsbitet a kÞvetkezőkÒppen: 

nA
AAAAP  

321
 

nB
BBBBP  

321
 

HasonlÛkÒppen rendeljãnk az Þsszeghez Òs az Ëtvitelhez is paritËsbitet: 

nS
SSSSP  

321
 

1210 


nC
CCCCP   

Az Ëtvitel bitjei az ÞsszeadËs termÒszete szerint eltolt indexet hasznËlnak. 
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Az ÞsszeadÛ logikai egyenlete szerint az i. helyiÒrtÒken az Þsszeget (Si) az 

1


iiii
CBAS  

ismert kÒplet adja (egy bites teljes ÞsszeadÛ). 

HelyettesÖtsãk be ezt az ÞsszefãggÒst a PS kÒpletÒbe: 

1122021 


iiiS
CBACBACBAP   

Figyelembe vÒve, hogy az antivalencia lineËris művelet, Ögy asszociatÖv, kom-

mutatÖv, disztributÖv tulajdonsËgokkal rendelkezik. Rendezzãk Ët kÒpletãnket : 

1102121 


nnnS
CCCBBBAAAP   

CBAS
PPPP   

A kÒpletben PS az elmÒletileg kiszËmÖtott paritËsbit. Az ÞsszeadËs elvÒgzÒse 

utËn előËllÖtott paritËsbit a tÒnyleges, amely az ÞsszeadÛ hibËzËsa esetÒn eltÒrhet 

az elmÒletileg helyes paritËstÛl. 

Az ÞsszeadËs hibËs volt, ha az elmÒleti Òs tÒnyleges, paritËs kãlÞnbÞzik, azaz 

antivalens: 

SCBASténylSelm
PPPPPPError   

Ezen megfontolËs alapjËn mindÞssze 4 paritËsbit antivalenciËjËnak vizsgËlatË-

val megoldhatÛ az ÞsszeadÛ ellenőrzÒse. 

A mÛdszer szemlÒltetÒsÒre nÒzzãnk egy szËmszerű pÒldËt előszÞr a hibËtlan 

esetre: 

VËltozÛ ÇrtÒk ParitËs  

A 01101 1 

Error = 0 B 01011 1 

S 11000 0 

C 01111 0 
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Most feltÒtelezzãnk egy bithibËt az Þsszegben: 

VËltozÛ ÇrtÒk ParitËs  

A 01101 1 

Error = 1 B 01011 1 

S 11100 1 

C 01111 0 

LËthatÛ, hogy az ellenőrzÒs felfedte a hibËt.  

Gyakorló feladatok 

F01. SzËmÖtsuk ki az 11101001 kÛdszÛ CRC-16 generËtorral valÛ szorzatËt.  

F02. SzËmÖtsuk ki 111001 / 101 hËnyadost. 

Ellenőrző kérdések 

K01. MiÒrt szãksÒges a polinomos adatvÒdelem? 

K02. Mi a hibaszindrÛma? 

K03. Hogyan ellenőrzik az aritmetikai ÞsszeadÛt? 
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2 Programnyelvek osztályozása 

A programnyelvek a szËmÖtÛgÒpek szËmËra vÒgrehajtandÛ utasÖtËsok leÖrËsËt 

definiËljËk. 

2.1 Gépi kód 

A szËmÖtÛgÒp processzora sajËt kÛdolËsà, binËris szËmsorozatot Òrtelmez. Ezt 

gÒpi kÛdnak nevezzãk. Ezek elemei a gÒpi kÛdà utasÖtËsok (mËs nÒven makro 

utasÖtËsok). Ezek felÒpÖtÒse nagyban fãgg a szËmÖtÛgÒp processzorËnak tÖpusË-

tÛl. Ezek alkotjËk a programnyelvek legalacsonyabb szintjÒt. 

PÒldakÒnt legyen az y = c + b parancs fiktÖv gÒpi kÛdà formËja: 

101101 01110001 10001011 

+ c b 

A programozÛ szËmËra manapsËg ez a nyelv nem hasznËlatos. A szËmÖtÛgÒpes 

technika kezdetÒn mÒg csak ez a nyelv lÒtezett. 

2.2 Assembler nyelv 

A kÞvetkező, magasabb nyelvi szint az assembler (halmozott). Ez a nyelv az 

egyes utasÖtËsokat emlÒkeztetőkkel (mnemonik) helyettesÖti: pl. az ÞsszeadËs 

ADD, osztËs DIV, tÞltÒs MOVE,  stb. 

Az assembler mËr alkalmas nagy hatËsfokà, kismÒretű, gyors programok kÒszÖ-

tÒsÒre. FőkÒnt mikroprocesszoros vezÒrlők programozËsËra hasznËlatos. 

Minden processzorcsalËdnak a gyËrtÛja sajËt assembler nyelvet definiËl. PÒldËul 

sokËig nÒpszerű volt a 8 bites Z80 assembler, vagy a Motorola 6800 csalËdhoz 

kÒszãlt assembler. A PC gÒpeknek is lÒtezik az Intel cÒg Ëltal fejlesztett x86 

assembler programnyelve.  

Ezeket a nyelveket a processzorok szËmËra le kell fordÖtani gÒpi kÛdà alakba a 

vÒgrehajtËs vÒgett. Ezt a fordÖtËst a megfelelő assembler fordÖtÛ (compiler) tud-

ja elvÒgezni. 
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SzemlÒltetÒskÒppen bemutatunk egy assembler program rÒszletet, amely az 

Intel 8051processzorËhoz ÖrÛdott: 

loop: mov a,P4  ; Get Switch 

 anl a,#0x01 ; Test lowest bit 

 jz even  ; If 0 even 

 anl P5,#0xEF ; LED1 Off 

 orl P5,#0x20 ; LED2 On  

even: anl P5,#0xEF ; LED2 Off 

 orl P5,#0x10; ;LED1 On 

 sjmp  loop 

2.3 Magas szintű programnyelv 

A szËmÖtÛgÒpek fejlődÒse, teljesÖtmÒnyãk nÞvekedÒsÒvel jËrt. A fejlődÒst az 

integrËlt ËramkÞri technolÛgia megjelenÒse lendÖtette fel az 1960-70 Òvektől 

kezdve. Így lehetővÒ vËlt a felhasznËlÛk minÒl magasabb szintű kiszolgËlËsa: 

megjelentek az operËciÛs rendszerek. Az operËciÛs rendszer (OS: Operating 

System) olyan rendszerprogramok ÞsszessÒge, amely a szËmÖtÛgÒp hardware (a 

gÒp szerkezeti rÒszei) vezÒrlÒsÒt Òs a felhasznËlÛval valÛ magas szintű kommu-

nikËciÛt vÒgzik. 

Az igÒny a programfejlesztők rÒszÒről a minÒl kÒnyelmesebb, a matematikËban 

megszokott szimbÛlumokkal operËlÛ programnyelv hasznËlata lett. Így jÞttek 

lÒtre sorra a magas szintű programnyelvek. A teljessÒg igÒnye nÒlkãl Ëlljon itt 

nÒhËny fontosabb nyelv: 

– BASIC: Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Cod, kalkulËtorokhoz, 

korai otthoni szËmÖtÛgÒpekhez: ZX-Spectrum, Commodore 64, stb. To-

vËbbfejlesztett vËltozatai ma is lÒteznek, mint pÒldËul a Microsoft Visual 

Basic. 

– PASCAL: ÁltalËnos nyelv mÒrnÞki, matematikai feladatok programozËsËra. 

– Object Pascal:  

– C: TÞmÞr szintaktikËjà nyelv gÒpkÞzeli programozËshoz. 

– C++: C-n alapulÛ, ËltalËnos cÒlà objektumorientËlt programnyelv. 
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– C#: a Microsoft Ëltal a .NET keretrendszer rÒszekÒnt kifejlesztett objektum-

orientËlt programozËsi nyelv 

– .NET keretrendszer: A Microsoft Ëltal kÒszÖtett gyors alkalmazËsfejlesztÒst 

(RAD), platformfãggetlensÒget Òs hËlÛzati ËtlËtszÛsËgot tËmogatÛ szoft-

verfejlesztői platform  

– Java: objektumorientËlt, platformfãggetlen programozËsi nyelv, amelyet a 

Sun Microsystems fejleszt a 90-es Òvek elejÒtől kezdve napjainkig. Szin-

taxisËt főleg a C Òs C++ programnyelvektől ÞrÞkÞlte, viszont sokkal 

egyszerűbb objektummodellel dolgozik, mint a C++. 

Ezen nyelvek mindegyike alkalmas a mÒrnÞki feladatok megoldËsËra, de vala-

mely szempontbÛl egyik vagy mËsik előnyÞsebb lehet egy szakma, vagy egy 

iskola szËmËra. 

A nyelvek mindegyikÒnek sajËt fordÖtÛ programja van, amely az adott nyelv 

szintaktikËjËt (nyelvtanËt) ismeri. A nyelvek kidolgozÛi Òs forgalmazÛi gyakran 

a fordÖtÛt integrËlt fejlesztői kÞrnyezetbe : IDE (Integrated Development 

Environment) ËgyazzËk. Ezek a fejlesztő rendszerek sokrÒtű szolgËltatËsaikkal 

(editor, debugger, teszter, interpreter, GUI desginer) megkÞnnyÖtik a programo-

zËst Òs a hibakeresÒst. 

2.4 Szimbolikus nyelv 

Az egyes szakmËk sajËt gyËrtmËnyaik fejlesztÒsÒnek segÖtÒsÒre speciËlis nyel-

veket alkalmaznak. 

Ezek a szËmÖtÛgÒppel tËmogatott tervező: CAD (Computer Aided Design), 

vagy gyËrtËst segÖtő : CAM (Computer Aided Manufacturing) programok mËr 

nem utasÖtËsokbÛl, hanem eljËrËsokat megvalÛsÖtÛ blokkokbÛl Òpãlnek fel. 

Ezeket a blokkokat grafikus szimbÛlumok: ikonok (kÒpecske) azonosÖtjËk. A 

program kÒszÖtője ezeket az ikonokat helyezi el valamilyen Form (megjelenÒsi 

kÒp) felszÖnÒn, Òs a programkÒszÖtÒs sorËn ezen modulok (objektumok, 

processek) tulajdonsËgait ËllÖtja be. VÒgãl az alkalmazËs ezek meghatËrozott 

sorrendben valÛ vÒgrehajtËsËbÛl Ëll. 
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A teljessÒg igÒnye nÒlkãl nÒhËny szakma szimbolikus nyelvÒt emlÖtjãk:  

Architect: ÒpÖtÒszek tervezői munkËjËt segÖtő programrendszer 

Orcad Òs Protel: villamos tervező 

AutoCAD: gÒpÒszeti tervező  

MatLab: matematikai problÒmËk szimulËciÛs rendszere 

Oracle: adatfeldolgozÛ 

Delphi: esemÒnyvezÒrelt mÒrnÞki alkalmazËs fejlesztő 
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3 A programkészítés lépései 

A programkÒszÖtÒs nem egyszerű feladat. Átgondolt, szisztematikus, figyelmet 

Òs szakÒrtelmet igÒnyel. Gondoljunk arra, hogy a műszaki gyakorlatban az elkÒ-

szÖtett programok az esetek nagy rÒszÒben műszaki-gazdasËgi folyamatokat 

irËnyÖtanak, esetenkÒnt nagy ÒrtÒkű berendezÒseket vezÒrelnek. A hibËs prog-

ram nagy kËrt okozhat akËr, ha a kÞzlekedÒsi folyamatokra gondolunk (vasàti 

automatikai vezÒrlők, lÒgi kÞzlekedÒsi irËnyÖtÛ rendszerek, jËrmű fedÒlzeti 

szËmÖtÛgÒpek programjai, stb.) 

Ugyancsak nagy felelőssÒget hordoznak az adatfeldolgozÛ alkalmazËsok, ame-

lyek eredmÒnyei alapjËn jelentős – vËllalati, vagy akËr nemzetgazdasËgi dÞntÒ-

sek szãlethetnek. 

Fontosak a pÒnzpiaci, banki alkalmazËsok is, nagy kËrt okozhat egy hibËs tőzs-

dei, vagy ËrfolyamszËmÖtÛ program. 

Ezen megfontolËsok alapjËn jÛ megtanulni mËr a legelső egyszerű (iskolai) 

programjaink kÒszÖtÒsekor a precÖz, figyelmes munkËt. CÒlszerűen az alËbbi 

lÒpÒsek szerint haladjuk programtervező munkËnkban. 

3.1 A probléma matematikai megfogalmazása 

A szËmÖtÛgÒp, amint korËbban lËttuk csak egyszerű alapműveleteket vÒgez 

(ÞsszeadËs, logikai alapműveletek). BËrmilyen terãleten hasznËljuk is fel, a 

megoldandÛ problÒmËt valamilyen matematikai formËban kell megfogalmaz-

nunk. Ezt a lÒpÒst modellezÒsnek nevezzãk. E művelet sorËn valamely zËrt ala-

kà kÒpletekbe, ÞsszefãggÒsekbe kell konvertËlni a problÒmËt. 

NÒzzãnk a modellezÒsre kÒt pÒldËt! 

BiolÛgusok kÖvËncsiak arra, hogy milyen szabËlyok alapjËn nÞvekszik egy pËf-

rËny. MikÒnt alakÖtja csipkÒs, szabËlyos leveleit. MatematikËhoz is Òrtő kutatÛk 

felËllÖtottak kÒt egyszerű kÒpletet: 

fydxcy

eybxax

nnn

nnn









1

1
 

A kÒpletben x Òs y egy sÖkbeli pont koordinËtai, a,b,c,d,e,f pedig alkalmas kons-

tansok. 
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A kÒpletek alapjËn szËmolt pontsorozat az alËbbi kÒpet adja. 

 

6. ábra: A páfrány levelét megrajzoló program képernyőképe 

Egy mËsik pÒlda: Tudni szeretnÒnk, hogy a FÞld-Hold tengelyen a FÞldtől mi-

lyen tËvolsËgra kÞvetkezik be a sàlytalansËgi Ëllapot. Erre egy egyenletet ËllÖt-

hatunk fel: 
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A sàlytalansËg a piros Òs kÒk gÞrbe metszÒspontjËban kÞvetkezik be. 

 

7. ábra: A gravitációt modellező program képernyőképe 

LËthatjuk, hogy kÒt kãlÞn tudomËnyterãletről vett problÒmËhoz mikÒnt lehet 

matematikai modellt felËllÖtani. 

3.2 Algoritmusszerkesztés 

Az „algoritmus" kifejezÒs a IX. szËzadbeli Ibn Musza Al Chowarizmi hÖres arab 

matematikus nevÒnek latin vËltozatËbÛl szËrmazik. Az ,,algebra" szÛ Al-jebr 

w'al mukabalah munkËjËnak cÖmÒből szËrmazik. A cÖm annyit jelent, mint az 

„ËtalakÖtËs Òs visszavezetÒs mÛdszere" amely az egyenlet tagjainak, az egyik 

oldalrÛl a mËsikra valÛ ËtvitelÒre Òs az egynemű tagok ÞsszevonËsËra vonatko-

zik. Ő vezette be az ismeretlen mennyisÒgek betűkkel Òs szimbÛlumokkal valÛ 

jelÞlÒsÒt Òs az ilyen szimbÛlumokkal tÞrtÒnő szËmÖtËsokat Òs előszÞr foglalta 

szabËlyokba, hogy a tÖzes szËmrendszerben hogyan lehet a nÒgy alapműveletet 

elvÒgezni. 

Az algoritmus legËltalËnosabb Òrtelemben nem mËs, mint tervszerűsÒg, rÞviden 

tervkÒszÖtÒs. Ha egy elvÒgzendő cselekvÒssorozatot lÒpÒsről lÒpÒsre előre Ët-

gondolunk, megtervezãnk, àgy is mondhatjuk, hogy algoritmust adunk meg egy 
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bizonyos cÒl elÒrÒsÒre, (arra, hogy milyen lÒpÒseket fogunk vÒgrehajtani, eset-

leg a korËbbi lÒpÒsek eredmÒnyÒtől fãggően). 

A szËmÖtÛgÒpek az algoritmusok alkalmazhatÛsËgËt sokszorosËra nÞveltÒk. A 

gÒpek megjelenÒse megvËltoztatta a helyzetet: sokkal nagyobb, bonyolultabb, 

szËmÖtËsi, adatfeldolgozËsi feladatokat tudnak megoldani, mint az ember magË-

ban, de ehhez pontosan, egyÒrtelműen megfogalmazott programra, algoritmusra 

van szãksÒgãk. Ezek az algoritmusok a gÒpek nÒlkãl gyakorlatilag hasznËlha-

tatlanok, ezÒrt korËbban a megfelelő feladatok fel sem vetődtek.  

Az algoritmus tulajdonsËgai:  

ËltalËnos: az algoritmusnak nemcsak egy feladatot kell megoldania, hanem az 

Þsszes feladatot az adott feladatkÞrből; (pÒldËul az ax
2
+bx+c=0 mËsodfokà 

egyenlet gyÞkeit kiszËmÖtÛ algoritmus bËrmilyen a, b, c ÒrtÒkekre helyes ered-

mÒnyeket kell szolgËltasson.) 

vÒges*: a kezdeti informËciÛt vÒges szËmà transzformËciÛs lÒpÒsek alakÖtjËk Ët 

a megoldËst jelentő vÒginformËciÛvË, vagyis az algoritmusnak, mikor egy 

konkrÒt feladatra alkalmazzuk, vÒges szËmà lÒpÒs utËn be kell fejeződnie; 

egyÒrtelmű: minden kÞzbeeső transzformËciÛt, ami az előző Ëllapotot a kÞvet-

kezővÒ alakÖtja Ët, az algoritmus szabËlyai egyÒrtelműen hatËroznak meg; 

megvalÛsÖthatÛ: a feladat megoldËsa csak a rendelkezÒsre ËllÛ eszkÞzÞket 

igÒnyli; (szËmÖtËsi eszkÞz lehet az egyszerű logarlÒc, vagy a legbonyolultabb 

szËmÖtÛgÒp). 

A modell bonyolultsËgËtÛl fãggően a feladat megoldËsËt elemi lÒpÒsekre kell 

bontani. A program elemi utasÖtËsok sorozata. Azt az eljËrËst, amelynek sorËn a 

szËmÖtËsi feladatot mozzanatokra bontjuk, algoritmusszerkesztÒsnek nevezzãk. 

Az algoritmus mozzanatait, amelyek egy-egy gÒpi utasÖtËsnak, vagy utasÖtËs 

csoportnak felelnek meg nÒgy csoportba oszthatjuk, Òs konvenciÛ szerint meg-

hatËrozott szimbÛlumokkal jelÞljãk. 

* A matematikai algoritmusoknËl ez a megszorÖtËs nem szãksÒges. Pl. az analÖzisben 

szËmtalan olyan algoritmus van, amely a hatËrÒrtÒk fogalmËt hasznËlja, tehËt elvben 

vÒgtelen sok lÒpÒst kÞvetel (ha az elmÒleti pontossËg elÒrÒsÒre tÞrekednÒnk). 
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3.2.1 FolyamatËbra szimbÛlumok 

Technikai jellegű utasÖtËsoknak nevezzãk az àgynevezett nem vÒgrehajthatÛ 

utasÖtËsokat. Ilyenek a program indÖtËsa, definÖciÛk, deklarËciÛk, program leËllÖ-

tËsa, stb. E tÖpusà utasÖtËs szimbÛluma az ellipszis. 

 

8. ábra: A program indítását jelző szimbólum 

Aritmetikai utasÖtËsok sorËn a program valamely ÒrtÒk szËmÖtËsËt vÒgzi, pÒldËul 

az x:=2sinα ÒrtÒk kiszËmÖtËsËt az alËbbi szimbÛlum jelÞli. 

 

9. ábra: Aritmetikai utasítást jelző szimbólum 

A harmadik csoportba a logikai utasÖtËsok tartoznak, amelyek a programban 

egy dÞntÒs nyomËn elËgazËst valÛsÖtanak meg. Ezen logikai utasÖtËsok kimene-

te igaz (true) vagy hamis (false) lehet. Pl. az a + b > 10 logikai mennyisÒget 

program elËgazËsra (branch) hasznËlÛ szimbÛlum az alËbbi. 

 

10. ábra: Elágazást jelző szimbólum 

Negyedik csoportba az adat beviteli (Input) illetve adatkiviteli (Output) utasÖtË-

sok tartoznak. Ezek lehetnek billentyűzet, kÒpernyő, vagy lemezegysÒg. 

 

11. ábra: Példa az adatbevitel jelölésére 
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12. ábra: Példa az adatkivitel jelölésére 

Az adat be- illetve kivitelt jelÞlhetjãk mÒg trapÒzzal, valamint a kÒpernyőn tÞr-

tÒnő kijelzÒsnÒl talËlkozhatunk egy speciËlis jelÞlÒssel, amelyre (tÞbbek kÞzÞtt) 

a 14. ËbraËn lËthatunk pÒldËt. 

Az egyes utasÖtËsok sorrendjÒt nyÖllal jelÞljãk. 

 

13. ábra: Példa a nyilak használatára 

Ezekkel a szimbÛlumokkal megszerkesztett programot folyamatËbrËnak 

(flowchart) nevezzãk. 

Az Ögy megszerkesztett folyamatok programnyelvtől fãggetlenek, mi jegyze-

tãnkben didaktikai okbÛl mÒgis a Pascal nyelv szintaktikËjËt fogjuk kÞvetni. 
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3.2.2 ElËgazËsos programok 

PÒldakÒnt kÒszÖtsãnk folyamatËbrËt, amely hËrom beolvasott szËm kÞzãl kivË-

lasztja a legnagyobbat. 

 

14. ábra: Három szám maximumának meghatározása 
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3.2.3 Egyszeres ciklus 

KÒszÖtsãnk folyamatËbrËt, amely alapjËn cos(x) ÒrtÒke ε pontossËggal szËmÖtha-

tÛ. A cos(x) ÒrtÒkÒt Taylor sorËval szËmÖthatjuk ki: 
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START

tag:=x*x*x

i:=1

tag:=tag/x/x

i:= i+1

i <= n ff

s:= s + tag

x , n

s

STOP

s:=0

truetrue

 

15. ábra: Cos(x) Taylor-sorba fejtésének folyamatábrája 
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3.2.4 KÒtszeres ciklus 

A kÒtszeres ciklus alatt az egymËsba Ëgyazott cikluspËrt Òrtjãk. Ez azt jelenti, 

hogy a kãlső ciklus minden egyes lÒpÒsÒre a belső ciklus lÒpÒseit vÒgre kell 

hajtani. Leggyakoribb eset a kÒtmÒretű tÞmbÞk feldolgozËsa, ahol n sor, Òs 

minden sorban m elem talËlhatÛ. Ekkor a ciklusmag utasÖtËs  vÒgrehajtËsËnak 

szËma n*m lesz. 

Tekintsãnk erre egy pÒldËt. Legyen egy tanulÛkÞrben n hallgatÛ. Minden hall-

gatÛ m tËrgybÛl szerzett jegyet. SzËmÖtandÛ az egyes hallgatÛk tanulmËnyi Ëtla-

ga. Az adatok az alËbbi formËban adottak: 

Jegyek tÞmbje (a) TËrgy 1 TËrgy 2 TËrgy j TËrgy m 

HallgatÛ 1 Jegy 1,1 Jegy 1,2 Jegy 1,j Jegy 1,m 

HallgatÛ 2 Jegy 2,1 Jegy 2,2 Jegy 2,j Jegy 2,m 

HallgatÛ i Jegy i,1 Jegy i,2 Jegy i,j Jegy i,m 

HallgatÛ n Jegy n,1 Jegy n,2 Jegy n,j Jegy n,m 

19. táblázat: A jegyek tömbje táblázatos formában 

Megfigyelhetjãk, hogy a sorindexet i jelÞli, ahol i = 1..n, mÖg az oszlopindex 

jele j = 1..n. Az ËltalËnos elem a i,j . HallgatÛi ËtlagbÛl n ÒrtÒk adÛdik. Ez egy-

indexes vektor lesz : h_atl i, ahol i = 1..n .  

A tÒnyleges programban az Ëtlagok kezdeti ÒrtÒkÒt 0-ra kell ËllÖtani. LËthatjuk, 

hogy a beolvasËst Þsszesen n*m esetben hajtja vÒgre a program. Az Ëtlagok 

kiÖratËsa egyszeres ciklussal tÞrtÒnik, jelen folyamatËbrËban az egyszerűsÒg 

kedvÒÒrt ez sincs feltãntetve. 

A feladat megoldËsËnak algoritmusa az alËbbi lehet. 
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START

i = 1

j = 1

j = j + 1

i = i + 1

i <= n

NONO

YESYES

NONO

h_atl

STOP

h_atl [ i ] = h_atl [ i ] + a [ i, j] 

a [ i, j ]

j <= m

YESYES

h_atl [ i ] = h_atl [ i ] / m 

1. hallgató

1. tárgy

Beolvasás

Hallgató jegyeinek összegzése

Következő tárgy

Még van  tantárgy ?

i.-ik hallgató átlaga

Következő hallgató

Még van  hallgató ?

Átlagok kiírása

 

16. ábra: A hallgatók tanulmányi átlagát számító algoritmus folyamatáb-

rája 
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4 A Pascal nyelv története  

A Pascal magas szintű programozËsi nyelv, amelyet N. Wirth alkotott meg Zã-

richben az 1960-as Òs 70-es Òvek fordulÛjËn. A nyelvet Blaise PascalrÛl, a 17. 

szËzadi hÖres francia matematikusrÛl Òs filozÛfusrÛl nevezte el. Az Algol 

(Algorithmic Language) logikËjËbÛl kiindulva, azokat - főleg az adatszervezÒs 

terÒn - àj elemekkel bővÖtve, remek programnyelvet alkotott. A Standard Pascal 

meglehetősen puritËn nyelv volt, csak a legszãksÒgesebb parancsokat Òs utasÖtË-

sokat tartalmazta, a programozÛnak meglehetősen sok munkËja volt. A prog-

ramnyelv azonban valÛban jÛl hasznËlhatÛ, kÞzel Ëll az emberi gondolkodËshoz 

Òs kÞnnyen elsajËtÖthatÛ Òs jÛl tanÖthatÛ.  

RohamtempÛban terjedt el a vilËgban - főleg a szemÒlyi szËmÖtÛgÒpek megjele-

nÒse Ûta. SzoftvercÒgek sora adta ki sajËt vËltozatËt, kiegÒszÖtve àjabb paran-

csokkal, fãggvÒnyekkel, mikÞzben a kezelÒsÒt egyre kÒnyelmesebbÒ tettÒk, 

integrËlt keretrendszert alkottak hozzË. Az egymËssal konkurËlÛ szoftvercÒgek 

Pascal vËltozatai kÞzãl kÒtsÒgtelenãl a Borland cÒgÒ lett a legsikeresebb. Az 

Òvek sorËn a Turbo Pascal verziÛk kÞzÞtt ma a 8.0-nËl tartanak, de mËr Òvekkel 

ezelőtt megjelent a Windows-os vËltozat is. 

4.1 A Pascal nyelv generációi 

Az első vËltozat 1968-ban jelent meg az ALGOL60-ra alapozva. Az első hasz-

nËlhatÛ fordÖtÛ 1970-ben kÒszãlt el. A forrËsnyelvű program ekkor mÒg sor-

editorral vagy mËs szÞvegszerkesztővel kÒszãlt. 

KÒsőbb 1973-ban jelent meg egy, a tapasztalatok alapjËn tovËbbfejlesztett vËl-

tozat. 1983-ban pontos szabvËny definiËlta a Pascal nyelvet. Ezt szintÒn a nyelv 

atyja Niklaus Wirth publikËlta Zãrichben, a Pascal szintaktika alapjait kÒsőbb 

mËs programnyelvek is ËtvettÒk (Ada, Chill, Delphi). 

Az első vËltozat mÒg mËsodik generËciÛs kÞzponti szËmÖtÛgÒpen futott. A prog-

ramozÛ csak kãlső adathordozÛval (lyukszalag) Òrintkezett a szËmÖtÛgÒppel, 

amit operËtor kezelt. A kimeneti eszkÞz eleinte konzol ÖrÛgÒp volt, amit kÒsőbb 

felvËltott a sorszervezÒsű karakteres monitor. 

A szemÒlyi szËmÖtÛgÒp megjelenÒse Òs elterjedÒse eleinte a Basic nyelv hasznË-

latËt tette lehetővÒ. Amint azonban az Intel Òs a Motorola kifejlesztette 16 bites 

processzorait (AT286, ill. Motorola 68000) mËr elegendő erőforrËs Ëllt rendel-

kezÒsre a Pascal nyelv hasznËlatËhoz. 
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NÒpszerű lett a Turbo Pascal, amely a korËbbinËl jelentősen gyorsabb fordÖtËst, 

Òs futËst eredmÒnyezett. Ehhez sok kiegÒszÖtő kãlső modul, un. Unit 

(CRT,DOS,GRAPH, PRINTER, stb) ÖrÛdott, amelyet kÞnnyen lehetett a prog-

ramhoz csatolni.  

Az Object Pascal az objektum orientËlt programozËs (OOP) eszkÞze, amellyel a 

valÛsËgot legjobban leÖrÛ objektumok hasznËlata vËlt lehetővÒ. 

A kÒsőbben megjelenő Delphi programnyelvbe is be van ÒpÖtve a Pascal 

(Console Application) a nyelv szintaktikËjËnak elsajËtÖtËsa ÒrdekÒben. 

4.2 A Pascal különböző szintjei 

A nyelv kedvező fogadtatËsa, Òs jÛ hasznËlhatÛsËga miatt az Òvek sorËn àj Òs àj 

verziÛk lËttak napvilËgot. A felhasznËlÛk igÒnyeit kiszolgËlÛ lehetősÒgek beÒpÖ-

tÒsÒvel jÛl strukturËlt nyelv jÞtt lÒtre. Alapvetően 3 szintet kãlÞnbÞztethetãnk 

meg. 

4.2.1 HivatkozËsi szint 

Ez a szabvËnyban rÞgzÖtett forma. Az Ëtlag programozÛnak ezt nem kell ismer-

nie. A fordÖtÛ programok kÒszÖtői hasznËljËk ezt a matematikËban szokËsos 

szimbÛlumrendszerrel definiËlt szabËlyrendszert. VitËs kÒrdÒsekben a hivatko-

zËsi szintű leÖrËs a kÒrdÒs eldÞntÒsÒnek alapja. 

4.2.2 PublikËciÛs szint 

A publikËciÛs szint a nyelv szintaktikai szabËlyrendszerÒt tartalmazza kÞzÒrthe-

tő formËban. Itt az utasÖtËsok formËi vannak leÖrva, amit a programozÛ az al-

kalmazËs kÒszÖtÒsekor hasznËl. Ez a publikËciÛs szint a Pascal oktatËs alapja. 

4.2.3 GÒpi reprezentËciÛ 

A gÒpi reprezentËciÛ a Pascal nyelv egy adott szËmÖtÛgÒpen futÛ vËltozata. Ez 

nagyban eltÒrhet attÛl fãggően, hogy un. nagyszËmÖtÛgÒpen (korËbban RMT-

286, IBM370, ICL-4, Honeywell), vagy PC-n (IBM-PC vagy Macintosh) fut. A 

gÒpi reprezentËciÛ fãgg a hasznËlt operËciÛs rendszertől is (pl. DOS, Unix, 

Windows, Linux). Az egyes forgalmazÛk szintÒn kialakÖtjËk a sajËt vËltozatu-

kat. A programozÛnak ismernie kell az Ëltala hasznËlt gÒp jellemzőit, Òs az ah-

hoz illeszkedő program vËltozatot. 

Sok nehÒzsÒget okoz, ha egy alkalmazËsnak tÞbb, kãlÞnfÒle kÞrnyezetben kell 

műkÞdnie. 
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4.2.4 Fejlesztői kÞrnyezet 

Fontos, hogy mËr tanulËsunk legelejÒn hasznËlni tudjuk a szËmÖtÛgÒpãnket Pas-

cal kÞrnyezetben. Ez lehetővÒ teszi, hogy a jegyzetben talËlhatÛ mintapÒldËkat 

Òs feladatokat rÞgtÞn (on-line mÛdon) kiprÛbËlhassuk. 

Javasolhatjuk bËrmely Borland cÒg Ëltal forgalmazott, Òs ingyenes Turbo Pascal 

vËltozatot. Ezek a programok az àjabb Windows rendszerek alatt nehÒzkesen 

hasznËlhatÛk, mivel DOS operËciÛs rendszer alË kÒszãltek. 

Jobb megoldËs lehet az ugyancsak Borland cÒg Ëltal forgalmazott Delphi, vagy 

Turbo Delphi hasznËlata. 

Jelen jegyzetben tËrgyalt SzËmÖtËstechnika 1. c. tantËrgy az algoritmikus prog-

ramozËs alapjainak Òs a Pascal nyelv szintaktikËjËnak elsajËtÖtËsËt tűzte ki cÒlul.  

Ehhez a Delphi Console Application alkalmazËs-fejlesztői kÞrnyezetÒt hasznËl-

juk. A Delphi indÖtËsa utËn ezt a lehetősÒget a File / New / Console Application 

menãpont alatt talËljuk meg. 

Az alËbbi futËsi kÒpet lËtjuk. A főprogram elejÒt a begin kulcsszÛ, mÖg vÒgÒt az 

end. jelzi. 

 

17. ábra: A Console Application projekttípus kezdőképe 
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Fontos, hogy a {$APPTYPE CONSOLE} fordÖtÛ direktÖvËt Òs a uses SysUtils; 

parancsot ne tÞrÞljãk ki. 

A Pascal adott gÒpi reprezentËciÛjËnak megismerÒsÒt segÖti a Delphi Help me-

nã, ahol angol nyelvű tËjÒkoztatÛt Òs nÒmely esetben mintapÒldËt is talËlunk. 
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5 A Pascal nyelv strukturális felépítése 

A nyelv szintaktikËjËnak kÞnnyebb elsajËtÖthatÛsËga vÒgett kãlÞnbÞző rÒszekre 

bontjuk a nyelvet. A legegyszerűbb elemektől haladunk a bonyolultabb struktà-

rËk felÒ. Ezt a felosztËst tÞbb Òvtizedes oktatËsi tapasztalatunk alapjËn alakÖtot-

tuk ki. Az egyes rÒszeket szinteknek fogjuk nevezni, melyet ne tÒvesszãnk Þsz-

sze a nyelvi formËciÛk szintjeivel (4.2. fejezet). 

5.1 Építőelemek 

A nyelv legalsÛ szintjÒn az ÒpÖtőelemeket talËljuk. Ezek alkotjËk a nyelv alap-

jËt. Minden magasabb szint ezekből ÒpÖtkezik. 

5.1.1 SzËmok 

A szËmok a decimËlis szËmrendszer digitjei: 0,1, ..9 

A Pascal Òrtelmezi a HexadecimËlis szËmjegyeket is: 0,1, .. 9, A,B,C,D,E,F ($ 

prefixum hasznËlatËval). 

5.1.2 Betűk 

Az angol ABC kis- Òs nagy betűi: a..z  Òs A..Z. A Pascal nyelvtanilag nem kã-

lÞnbÞzteti meg a kis- Òs nagy betűket. A Pascal a betűk kÞzÒ sorol mÒg kÒt ka-

raktert is : @ (at karakter) Òs _ (underscore). 

5.1.3 SzimbÛlumok 

A szimbÛlumok a betűk Òs szËmok mellett ÒpÖtik fel a nyelv magasabb szintű 

elemeit:  

Egykarakteres szimbÛlumok: 

#   $   &   '   (   )   *   +   ,   -   .   /   :   ;   <   =   >   @   [   ]   ^   {   } 

KÒtkarakteres szimbÛlumok: 

(*   (.   *)   .)   ..   //   :=   <=   >=   < > 

KãlÞnleges szimbÛlumok: 

%   ?   \   !  " (double quotation mark)   | (pipe)  ~ (tilde). 
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5.1.4 Karakterek 

Az ASCII kÛdtËblËban megjelenő tÞbbi karakter, amelyet a Pascal nyelvtanilag 

nem hasznËl. 

Pl.            (szÛkÞz : space), amely nyomtatËsban nem lËthatÛ 

        Ë   β  `   stb. 

5.1.5 AzonosÖtÛk 

Az azonosÖtÛ (Identifier) szimbolikus nÒv, azaz alfanumerikus karaktersorozat, 

amely alfabetikus karakterrel kezdődik, vËltozÛk, tÖpusok, konstansok, stb. ne-

veit jelÞli. A nÒv maximËlis hossza a gÒpi reprezentËciÛ fãggvÒnye, a Pascal 63, 

de a Delphi 255 karaktert enged meg. 

PÒldËk a helyes azonosÖtÛ megadËsra: 

  alfa3    ZOLI     summa_4   _cimke 

PÒldËk a hibËs azonosÖtÛ megadËsra: 

    4xy               (szËmmal nem kezdődhet) 

    Jolly joker   (szÛkÞzt nem tartalmazhat) 

    Begin          ( foglalt szÛ nem lehet) 

Az alËbbi felsorolËs tartalmazza a Pascal vÒdett (reserved) szavait abc sorrend-

ben. 

and array as asm begin 

case class const constructor destructor 

div do downto else end 

except file finalization finally for 

if implementation in inherited inline 

interface is label library mod 

nil not object of or 

out packed procedure program property 
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raise record repeat set shl 

shr string then threadvar to 

try type unit until uses 

var while with   

5.1.6 AdattÖpusok 

A Pascal szËmos adattÖpust hasznËl. Ezeket tÞbbfÒlekÒppen csoportosÖthatjuk.  

5.1.6.1 Standard, skalár adattípusok 

A standard tÖpusokat a nyelv előre definiËlja, Òs felkÖnËlja a programozÛnak. A 

skalËr (simple) tÖpusnËl egy azonosÖtÛ egyetlen ÒrtÒket tËrol. 

Itt csak a leggyakrabban hasznËlt standard (szabvËnyosÖtott) tÖpusokat vesszãk 

szËmba.  

a) EgÒsztÖpusok 

TÖpus TartomËny 

byte 0..255 

shortint -128 - 127 

word 0..65535 

smallint -32768 - 32767 

integer -32768 – 32767 (Delphiben eltÒrő) 

longint -2147483648 - 2147483647 

int64 -2
63

..2
63

-1 

20. táblázat: Egész adattípusok 

Fontos megjegyezni, hogy az integer tÖpus tartomËnya a fordÖtÛtÛl Òs az operË-

ciÛs rendszertől fãggően kãlÞnbÞző lehet. Így Delphiben (Win32) az integer 32 

bit hosszà, azaz a tartomËnya -2147483648-tÛl 2147483647-ig terjed. TovËbbË 

a Delphiben elÒrhető egy 64 bites tÖpus is, int64 nÒven, melynek tartomËnya: -

2
63

..2
63

-1. 

 



5. A PASCAL NYELV STRUKTURÁLIS FELÉPÍTÉSE                                  63 

 Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME                             www.tankonyvtar.hu 

b) ValÛs tÖpusok 

TÖpusa TartomËny 

single -1.5 * 10
45

 .. 3.4 * 10
38

 

 real -2.9 * 10
39

 .. 1.7 * 10
38

 

double -5.0 * 10
324

 .. 1.7 * 10
308

 

 extended -3.6 * 10
4951

 .. 1.1 * 10
4932

 

 21. táblázat: Valós adattípusok 

A valÛs tÖpusnËl szintÒn van kãlÞnbsÒg az egyes fordÖtÛk Òs operËciÛs rendsze-

rek esetÒn, Delphiben (Win32) a real tÖpus megegyezik a double tÖpussal. 

c) Karakter tÖpus 

char: Az ASCII karakter kÛdtËbla bËrmely eleme. 

d) Logikai tÖpus 

boolean: Csak a kÒt logikai ÒrtÒk (true, false) valamelyikÒt veheti fel. 

5.1.6.2 Nem standard, skalár adattípusok 

Ezeket a tÖpusokat a programozÛ hatËrozza meg àn. tÖpus definÖciÛval. 

a) FelsorolËsos (enumerated) tÖpus 

A programkÒszÖtő azonosÖtÛk felsorolËsËval definiËl tÖpust. PÒldËul a szÖnek 

tÖpusa lehet: red, green, blue, yellow, vagy napok tÖpusa: mon, tue, wed, thu, fri, 

sat, sun. 

b) Intervallum tÖpus 

A programozÛ egy korËbbi megszËmlËlhatÛ tÖpus rÒszhalmazËt definiËlja. PÒl-

dËul a pozitÖv egÒszek tÖpusa lehet a 0..100 intervallum, vagy a kisbetű tÖpus: ’a’ 

.. ’z’. Figyeljãk meg, hogy a .. szimbÛlum jelentÒse tÛl – ig. 
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5.1.6.3 Összetett adattípusok 

Ezek a tÖpusok egy azonosÖtÛval az ÒrtÒkek egy csoportjËt jelÞlik. 

a) TÞmb tÖpus 

Azonos tÖpusà ÒrtÒkek kÞzÞs nÒven tÞrtÒnő kezelÒsÒre valÛ. PÒldËul a vector 

nÒven lÒtrehozott array [1..10] of integer tÖpus 10 db egÒszszËmot tartalmaz. 

Az egyes elemekre indexes azonosÖtÛval hivatkozhatunk, pÒldËul a vector[3] a 

tÞmb 3. elemÒt jelÞli. 

b) String tÖpus  

MaximËlisan 255 karaktert tartalmazÛ csoport kÞzÞs nÒven valÛ kezelÒsÒre va-

lÛ. PÒldËul a name azonosÖtÛjà string[25] tÖpusà vËltozÛ maximum 25 karakter-

ből ËllÛ nevet jelÞl. E tÖpus egyes karaktereire indexes azonosÖtÛval is hivatkoz-

hatunk, pÒldËul a name[6] a string 6. karakterÒt jelÞli. 

Fontos megjegyezni, hogy Delphiben a mÒret nÒlkãl deklarËlt string tÖpusà vËl-

tozÛ mÒrete jÛval nagyobb is lehet, amennyiben a memÛria mÒrete lehetővÒ 

teszi, akËr 2 GB is lehet. 

c) Rekord tÖpus  

KãlÞnbÞző tÖpusà elemek kÞzÞs nÒven valÛ kezelÒsÒre valÛ. PÒldËul legyen a 

student nevű rekord tÖpus az alËbbi : 

record 

   name :  string[30]; 

   age    :  byte; 

end; 

A rekord elemeit (name, age) mezőnek (field) nevezzãk. A mezőkre valÛ hivat-

kozËs eszkÞze a pont. PÒldËul a student.age a mËsodik mezőt azonosÖtja. 

Az Þsszetett adattÖpusokkal a kÒsőbbiek sorËn gyakran fogunk talËlkozni. 

5.1.7  Konstansok 

A Pascal azokat az azonosÖtÛkat nevezi konstansoknak, amelyek a program fu-

tËsa sorËn ÒrtÒkãket nem vËltoztatjËk meg. (Erről ezen adatok elhelyezÒse gon-

doskodik: a fordÖtÛ a konstansokat a kÛdszegmenesbe – ld. szegmens kiosztËs - 

helyezi el.) 
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A konstans lehet explicit (tipizËlt) Òs implicit (nem tipizËlt) is. Az explicit kons-

tans tÖpusËt a programozÛ hatËrozza meg. PÒldËul a 

num : integer = 12 

alakban megadott konstans integer lesz Òs ÒrtÒke 12. Az implicit konstans defi-

nÖciÛja esetÒben a tÖpust a fordÖtÛ hatËrozza meg. PÒldËul a 

yes = true 

estÒn a yes azonosÖtÛ boolean tÖpusà lesz.. 

A logikai mennyisÒgekhez 2 előredefiniËlt konstans a true Òs a false tartozik. 

5.1.8 Standard fãggvÒnyek 

A Pascal szËmos előre definiËlt (standard) fãggvÒnyt kÖnËl a programozÛnak. 

Mi jegyzetãnkben ezeket itt, az ÒpÖtőelemek kÞzÞtt tËrgyaljuk ( a fãggvÒnyekről 

a kÒsőbbiekben rÒszletesen tanulunk az 5.4.1. pontban). Az alËbbiakban felso-

roljuk a legelemibb fãggvÒnyeket. 

5.1.8.1  Aritmetikai függvények 

Abs(x): x abszolàt ÒrtÒkÒt adja. 

Exp(x): ex  ÒrtÒkÒt szËmolja, e a termÒszetes logaritmus alapja (Euler kons-

tans), e = 2,718 281. 

Frac(x): x valÛs szËm tÞrtrÒszÒt adja. 

Int(x): x valÛs szËm egÒszrÒszÒt adja valÛs tÖpusban. 

Ln(x): x termÒszetes logaritmusËt adja. 

Pi: π ÒrtÒkÒt adja (3.1415926535897932385). 

Round(x): x kerekÖtett ÒrtÒkÒt adja egÒsztÖpusra konvertËlva. 

Sqr(x): x
2
 ÒrtÒkÒt adja. 

Sqrt(x): x nÒgyzetgyÞkÒt adja. 

Trunc(x): x egÒszrÒszÒt adja egÒsztÖpusra konvertËlva. 
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5.1.8.2 Karakter függvények 

Chr(x): x egÒszszËmot ASCII kÛdkÒnt Òrtelmezve annak karakter megfelelőjÒt 

adja. 

Ord(ch): ch karakter ASCII kÛdjËt adja. 

UpCase(ch): ch kisbetű karaktert nagybetűre konvertËlja. 

5.1.8.3 Ordinális függvények 

Inc(x): x ÒrtÒkÒt eggyel nÞveli (x = x +1) (vigyËzat ez eljËrËs, ld. 5.4.2. pont). 

Inc(x,n): x ÒrtÒkÒt n-el nÞveli (x = x +n) (vigyËzat ez eljËrËs, ld. 5.4.2. pont). 

Odd(x): logikai fãggvÒny, ÒrtÒke true, ha x pËratlan. 

Ord(x): x sorszËmËt adja abban a megszËmlËlhatÛ halmazban, amelynek eleme. 

Pred(x): x -et megelőző elemet adja egy megszËmlËlhatÛ halmazban. 

Succ(x): x-et kÞvető elemet adja egy megszËmlËlhatÛ halmazban. 

5.1.8.4 Trigonometrikus függvények:   

Cos(x): x radiËnban Òrtelmezett szÞg cos ÒrtÒkÒt szËmolja. 

Sin(x): x radiËnban Òrtelmezett szÞg sin ÒrtÒkÒt szËmolja. 

5.1.9 CÖmke 

A nyelv programhelyek megjelÞlÒsÒre cÖmkÒt (label) hasznËl. Ez a cÖmke lehet 

azonosÖtÛ, vagy egÒszszËm is.  A cÖmke utËn mindig kettőspont Ëll, pÒldËul ide:. 

A kÒsőbbiek sorËn mÒg szËmos standard Òs nem standard tÖpussal talËlkozunk. 

Gyakorló feladatok 

F01. Tervezzãnk rekord tÖpust egy gÒpkocsi jellemzőinek kezelÒsÒre. 

F02. KÒszÖtsãnk alkalmas tÖpust az Òv hÛnapjaihoz. 
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Ellenőrző kérdések 

K01. Melyek a valÛs tÖpusok? 

K02. Mi a rekord adattÖpus meghatËrozËsa? 

K03. Mit Òrtãnk tÞmb tÖpus alatt? 

5.2 Kifejezések 

A nyelv mËsodik szintjÒn a kifejezÒsek talËlhatÛk. A kifejezÒs (expression) de-

finÖciÛja kÞvetkező. 

KifejezÒs : ÒpÖtőelemek Òs operËtorok szintaktikus kombinËciÛja. 

Az operËtorok műveletet Örnak elő kifejezÒsek szËmËra. VÒgrehajtËsuk megha-

tËrozott sorrendben (precedencia vagy prioritËs) tÞrtÒnik. Ha egy kifejezÒsben 

tÞbb operËtor van, előszÞr a legmagasabb prioritËsà operËtor lesz vÒgrehajtva. 

EzÒrt fontos, hogy ismerjãk az operËtorok prioritËs sorrendjÒt. 

a) Elsődleges operËtorok 

A legmagasabb prioritËsà a not operËtor, amely elsősorban logikai tÖpusà meny-

nyisÒgekre vonatkozik, hatËsËra a logikai ÒrtÒk ellenkezőre vËlt (true - false Òs 

false - true). A Pascalban ugyancsak elsődleges a + vagy - előjel (sign), amelyet 

a szËmÒrtÒk kÞvet. 

b) MËsodlagos operËtorok 

Ide tartoznak a multiplikatÖv operËtorok, melyek egymËssal azonos prioritËsàak: 

* / div mod and 

A * operËtor (asterix) a szorzËs műveletÒt Örja elő mint a matematikËban, de itt 

ËltalËnosabb felhasznËlËsa lesz, mivel a halmazok metszetÒnek meghatËrozËsË-

ra is hasznËlja a Pascal. 

A / operËtor (slash) valÛs tÖpusà osztËst Ör elő aritmetikai mennyisÒgek kÞzÞtt, 

hatËsa megegyezik a matematikËban szokËsos osztËs művelettel. 

A div operËtor jelentÒse egÒsztÖpusà osztËs, amely csak egÒsztÖpusà mennyisÒ-

gekre van Òrtelmezve. 
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A mod operËtor (modulo) jelentÒse : maradÒk szËmÖtÛ osztËs. A művelet ered-

mÒnye az egÒszosztËs elvÒgzÒse utËni maradÒk. 

Az and operËtor logikai szorzËs (ÇS művelet), amely logikai tÖpusà mennyisÒ-

gekre vonatkozik. KÒt logikai mennyisÒg esetÒn igazsËgtËblËzata az alËbbi. 

A false true false true 

B false false true true 

A and B  false false false true 

22. táblázat: Az ÉS művelet igazságtáblázata 

c) Harmadlagos operËtorok 

Ide tartoznak az additÖv operËtorok. 

+ - or xor 

A + Òs - operËtorok a matematikËban megszokott mÛdon ÞsszeadËst Òs kivonËst 

vÒgeznek. A Pascal ezeket az operËtorokat hasznËlja halmazokkal vÒgzett mű-

veleteknÒl is (ld. halmaz tÖpusà adatok). 

Az or operËtor logikai ÞsszeadËs (VAGY művelet), amely logikai tÖpusà meny-

nyisÒgekre vonatkozik KÒt logikai mennyisÒg esetÒn igazsËgtËblËzata az alËbbi. 

A false true false true 

B false false true true 

A or B  false true true true 

23. táblázat: A VAGY művelet igazságtáblázata 

A xor operËtor logikai antivalencia (kizËrÛ vagy művelet), amely logikai tÖpusà 

mennyisÒgekre vonatkozik KÒt logikai mennyisÒg esetÒn igazsËgtËblËzata az 

alËbbi. 
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A false true false true 

B false false true true 

A xor B  false true true false 

24. táblázat: Az ANTIVALENCIA művelet igazságtáblázata 

Ez a művelet az ekvivalencia negËlt művelete. A Pascal a logikai algebrËval 

szemben nem alkalmaz kãlÞn ekvivalencia operËtort mert ezt a not Òs xor al-

kalmazËsËval oldja meg. 

d) Negyedleges operËtorok 

Ide tartoznak a relËciÛs operËtorok. Ezek Ëllnak a prioritËsi sor vÒgÒn. A relËci-

Ûs operËtorok vÒgrehajtËsa minden esetben logikai ÒrtÒket (true v. false) ered-

mÒnyez. 

= <> < > <= >= in 

Az = operËtor egyenlősÒget (equality) vizsgËl kÒt azonos tÖpusà mennyisÒg kÞ-

zÞtt. 

A <> operËtor az àn. nem egyenlő szimbÛlum, az előbbi ellentett művelete. 

A < operËtor (less than) Òs a > (greater than) hasznËlata a matematikËban szo-

kËsos mÛdon tÞrtÒnik. 

A <=  operËtor (less or equal) Òs a >= (greater or equal) operËtor hasznËlata is a 

matematikËban szokËsos mÛdon tÞrtÒnik. 

Az in logikai operËtor azt vizsgËlja, hogy egy ÒrtÒk benne van-e egy adott hal-

mazban. PÒldËula a 8 in [3..12] kifejezÒs ÒrtÒke true: 

A teljessÒg kedvÒÒrt megemlÖtjãk a bitmanipulËciÛs operËtorokat is, amelyek 

egy vagy kÒt egÒszadatot bitenkÒnt mÛdosÖtanak. Ezek hasznËlatËt csak speciË-

lis feladatok igÒnylik. 

not:  egÒszszËm bitenkÒnti negËlËsa. 

and:  kÒt egÒszszËm bitenkÒnti szorzata (and szabËly szerint). 

or : kÒt egÒszszËm bitenkÒnti ÞsszeadËsa (or szabËly szerint). 
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xor:  kÒt egÒszszËm bitenkÒnti antivalenciËja (xor szabËly szerint). 

shl: egÒszszËm balra tolËsa. 

shr: egÒszszËm jobbra tolËsa. 

Fontos szabËlyok a kifejezÒsek hasznËlatËhoz! 

SzabËly 1: Az operËtorok kÒt oldalËn csak azonos tÖpusà, vagy azonosra kon-

vertËlhatÛ ÒpÖtőelem Ëllhat. 

SzabËly 2: Az egy kifejezÒsben előfordulÛ tÞbb azonos prioritËsà operËtort a 

leÖrËs szerint balrÛl jobbkÒz felÒ ÒrtÒkeli ki a Pascal. Ez a precedencia szabËly.  

SzabËly 3: Egy kifejezÒs, vagy annak rÒsze elsődlegessÒ tehető kerek zËrÛjelbe 

tÒve. 

SzabËly 4: KifejezÒs a programban ÞnËllÛan nem Ëllhat. 

Gyakorló feladatok 

F01. HatËrozzuk meg az alËbbi kifejezÒsek aktuËlis ÒrtÒkÒt! 

Succ(9), Pred(True), Ord(’A’), Round(4.68), Trunc(4.68), 13 div 4, 

13 mod 4, 4 mod 13 

F02. Egy felsorolËsos tÖpus elemei  (piros, kek, zold, sarga), szËmÖtsuk ki az 

alËbbi ÒrtÒkeket! 

Ord(kek), Succ(zold), Pred(piros). 

F03. Keressãk meg az alËbbi kifejezÒsekben lÒvő hibËkat! 

Chr(300), 6 + 4.2 * tan, 3 < x < 10, (z = 2) and (z < ’z’) 

F04. Írjuk fel helyesen az F03. hibËs kifejezÒseit! 

Ellenőrző kérdések 

K01. Mi a Pascal mËsodik szintje Òs mi annak definÖciÛja? 

K02. Melyek a multiplikatÖv operËtorok? 

K03. Mely operËtoroknak van a legalacsonyabb prioritËsa? 
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K04. Mi a precedencia szabËly? 

5.3  Utasítások 

UtasÖtËs (statement) a programnyelv legkisebb ÞnËllÛ egysÒge. 

DefinÖciÛ: Az utasÖtËs a kifejezÒsek Òs Pascal parancsszavak szintaktikai kom-

binËciÛja, amely a program szËmËra valamilyen műveletvÒgzÒst Ör elő. A Pascal 

az utasÖtËsokat pontosvessző (semicolon) zËrja.  

SzËmos utasÖtËs lÒtezik, előszÞr az egyszerűbbeket tËrgyaljuk. Azokat az utasÖ-

tËsokat vesszãk előre, amelyek az első, egyszerűbb alkalmazËsok kÒszÖtÒsÒhez 

feltÒtlenãl szãksÒgesek.  

5.3.1 ÇrtÒkadÛ utasÖtËs 

Az ÒrtÒkadÛ utasÖtËs (assignment statement) ÒrtÒket rendel egy azonosÖtÛhoz. 

Alakja  

azonosÖtÛ := kifejezÒs; 

Az utasÖtËs baloldalËn csak vËltozÛnÒv (ÒpÖtőelem) vagy rekord mezőleÖrÛ Ëll-

hat. Az ÒrtÒkadËst a : = kÒtkarakteres szimbÛlum (legyen egyenlő) jelzi. Az 

ÒrtÒkadËs jobb oldalËn kifejezÒs Ëll, amelyet a program kiszËmÖt Òs a kapott 

ÒrtÒket a vËltozÛba tÞlti, pÒldËul 

y:= 3*x; st[4] := chr(23); b:= x = y; betu := ’M’; 

Fontos szabËlyok! 

SzabËly 1: Az ÒrtÒkadËs 2 oldalËn azonos tÖpusà, vagy azonosra konvertËlhatÛ 

mennyisÒgek Ëllhatnak. 

SzabËly 2: TÞbbszÞrÞs ÒrtÒkadËs a Pascalban nincs (x := y := 2; hibËs ÒrtÒk-

adËs). 

5.3.2 DeklarËciÛ utasÖtËs 

A deklarËciÛ àn. nem vÒgrehajthatÛ utasÖtËs. Ez a fordÖtÛ szËmËra jelent felada-

tot: memÛria terãlet lefoglalËsËt a bemutatott vËltozÛk szËmËra. A vËltozÛ dek-

larËciÛ kulcsszava a var (variables), szintaktikËja a kÞvetkező. 

var azonosÖtÛ(k) : tÖpus ; 

Egy utasÖtËssal egy, vagy tÞbb azonos tÖpusà vËltozÛ mutathatÛ be. A Pascalban 

minden vËltozÛt deklarËlni kell. 



72                                       SZÁMÍTÁSTECHNIKA I. 

www.tankonyvtar.hu                              Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME 

SkalËr vËltozÛk deklarËlËsa: 

var x,y : single; x Òs y valÛs tÖpusà vËltozÛk bemutatËsa 

var n : byte; n egÒsztÖpusà vËltozÛ bemutatËsa 

var ch: char; ch karakter tÖpusà vËltozÛ bemutatËsa 

var yes, b1: boolean; yes Òs b1 logikai vËltozÛk bemutatËsa 

var inter : 10 .. 20; inter nevű intervallum tÖpusà vËltozÛ bemutatËsa 

Ésszetett adattÖpusà vËltozÛk deklarËlËsa 

var vec : array [1..5] of integer; vec 5 egÒsztÖpusà adat (elemei: vec[ i ] , ahol i = 

1..5 lehet) 

var matrix array [1..4, 1..6] of char ; matrix 4 sorba Òs 6 oszlopba rendezett 24 karakter 

elemű tÞmb. 

 

var sorok : array [boolean] of single; sorok 2 valÛs elemet tartalmaz ( sorok[false] Òs 

sorok[true] ) 

var name : string [20]; name vËltozÛ max 20 karakteres nevet tËrol. 

Sok mËs tÖpus (pl. mutatÛ, halmaz, rekord) is deklarËlhatÛ, ezekkel kÒsőbb ta-

lËlkozunk. 

A Pascalban a cÖmkÒt is deklarËlni kell. Ennek mÛdja: 

label ide,oda; 

Gyakorló feladatok 

F01. DeklarËljuk alkalmas vËltozÛt, amellyel egy max. 20 hallgatÛs csoport 

Neptun kÛdjait kezelhetjãk. 

F02. DeklarËljunk alkalmas vËltozÛt, amely egy 5-Þs lotto szelvÒny tippelt 

szËmait tËrolja. 

Ellenőrző kérdések 

K01. Mi a deklarËciÛ utasÖtËs feladata? 

K02. Melyek az ÒrtÒkadËs szabËlyai? 

K03. Hogyan deklarËlunk logikai vËltozÛkat? 
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5.3.3 KommentËr utasÖtËs 

CÒlja : informatÖv megjegyzÒsek beÖrËsa a programba, amiket a fordÖtÛ nem 

vesz figyelembe. Nagyon ajËnlott ezek hasznËlata a program ÒrthetősÒgÒt segÖti 

a programozÛ szËmËra. 

Az utasÖtËs utËn Ört // jeltől a sor vÒgÒig a  programozÛ megjegyzÒse lesz pÒldË-

ul: 

y := 2 * sqr (y - 4); // ez egy parabola egyenlete  

MËs mÛdszerrel egÒsz sorok tehetők megjegyzÒssÒ: 

{ ezt a fordÖtÛ negligËlja } kapcsos zËrÛjel (brace) pËr 

(* ezt a fordÖtÛ negligËlja *) kerek zËrÛjel (brackets) pËr 

EgÒsz programrÒszek is kommentËrrË tehetők ( ifdef  endif fordÖtÛ direktÖva):  

{$ifdef nincs }  

  ezt a sort a fordÖtÛ negligËlja  

  meg ezt is 

{$endif }  

5.3.4 FeltÒteles utasÖtËs  

A feltÒteles utasÖtËs (Conditional Statement) az utasÖtËsba beÒpÖtett feltÒtel ak-

tuËlis ÒrtÒke szerint elËgazËst valÛsÖt meg. KÒt fajtËja van, az egyszerűbb felÒpÖ-

tÒse az alËbbi: 

if  logikai kifejezÒs then utasÖtËs; 

Ha a logikai kifejezÒs aktuËlis ÒrtÒke true, akkor az utasÖtËs vÒgrehajtËsa meg-

tÞrtÒnik, kãlÞnben nem. 
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Ezen utasÖtËs folyamatËbra megfelelője az alËbbi. 

 

18. ábra: Az if-then utasítás folyamatábrája 

PÒldËul: 

if a >= 2 then x := 5;  

A mËsik fajta feltÒteles utasÖtËs szintaktikai felÒpÖtÒse: 

if logikai kifejezÒs then utasÖtËs 1 else utasÖtËs 2; 

Ha a logikai kifejezÒs aktuËlis ÒrtÒke true, akkor az utasÖtËs 1, egyÒbkÒnt az 

utasÖtËs 2 vÒgrehajtËsa tÞrtÒnik. FolyamatËbra megfelelője az alËbbi. 

 

19. ábra: Az if-then-else utasítás folyamatábrája 
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PÒldËul: 

if a <> 0 then y := sqrt(x) else y:=13.5 ;   

 

A then Òs else kulcsszavak mÞgÞtt tetszőleges utasÖtËs Ëllhat, lehet àjabb feltÒ-

teles is. Erre az esetre mutatunk egy pÒldËt: 

if  i <= 3 then z := 3*x 

               else if (a>5) and (a<10) then y:=2-a  

                                                       else y:=0; 

 

GyakorlËskÒppen megadjuk ennek az utasÖtËsnak a folyamatËbra megfelelőjÒt.  

 

20. ábra: Példa az összetett feltételes utasításra 
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Gyakorló feladatok 

F01. Írjuk fel Pascal alakban a kÞvetkező ÞsszefãggÒst! 
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F02. SzËmÖtsuk ki s ÒrtÒkÒt, ha a = 2 Òs b = 5. 

If  3 + b mod a > 4 then s : = sqrt (a) else s := sqr (b); 

Ellenőrző kérdések 

K01. Mi a feltÒteles utasÖtËs szintaktikËja? 

K02. Milyen operËtorok hasznËlhatÛk a feltÒtel megadËsËhoz? 

5.3.5 VezÒrlÒsËtadÛ utasÖtËs  

A vezÒrlÒsËtadÛ utasÖtËs (Control Statement) cÒlja, hogy a program egy cÖmkÒ-

vel megjelÞlt helyÒnek adja Ët a vezÒrlÒst (vÒgrehajtËst). Gyakran ugrÛ utasÖtËs-

nak is nevezzãk, az assembler nyelvekben jump ( vagy jmp) mnemonikkal je-

lÞljãk. 

Szintaktika: goto cÖmke; 

PÒldËul: 

 

Ne felejtsãk el, hogy a cÖmkÒt deklarËlni kell (label ujra;) 

5.3.6 TÖpus definÖciÛ  

A tÖpus definÖciÛ (type definition) nem vÒgrehajthatÛ utasÖtËs, cÒlja a program-

ban a feladat adatainak leginkËbb megfelelő tÖpus megadËsa (termÒszetesen 

csak a nyelv szabËlyainak betartËsËval). 
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Szintaktika: type  típusnév = típusmegadás ; 

A tÖpusnÒv szimbolikus nÒv lehet, amit cÒlszerű a vËltozÛktÛl megkãlÞnbÞztet-

ni. Mi a tÖpusnevet mindig t_nev alakban fogjuk hasznËlni. 

PÒldËul: 

type t_kisbetu = ’a’ .. ’z’ ; Kisbetűk tÖpusa 

        t_pozitiv  = 0 .. 10000; PozitÖv szËmok tÖpusa amelyek < 10000 

        t_vektor  = array[1 .. 20] of char; max 20 elemű vektor tÖpus, minden eleme karak-

ter. 

        t_vektor  = array[1 .. 20] of char; max 20 elemű vektor tÖpus, minden eleme karak-

ter. 

5.3.7 Ciklus utasÖtËsok 

A ciklus utasÖtËsok (loop statements) egy adott utasÖtËst (vagy utasÖtËs csopor-

tot) ismÒtelnek meg az előirt ÒrtÒk, vagy valamilyen feltÒtel fãggvÒnyÒben. Je-

lentősÒgãk nagy, mivel a gÒpi adatfeldolgozËs egyik alapvető cÒlja, hogy a sok 

ismÒtlődő (esetleg bonyolult) szËmÖtËs terhÒt Ëtvegye az embertől. EzÒrt a fela-

dat jobb kiszolgËlËsa ÒrdekÒben tÞbb fajtËt kÖnËl a Pascal nyelv. 

5.3.7.1 For ciklus 

Ezt a ciklusutasÖtËst akkor hasznËljuk, ha a program ÖrËsËnak idejÒn meg tudjuk 

hatËrozni az ismÒtlÒsek szËmËt (valamely konstans, vagy vËltozÛ aktuËlis ÒrtÒ-

ke). 

Szintaktika: for cv := kezd to vég do utasítás ; 

A cv a ciklusvËltozÛt jelÞli, ami megszËmlËlhatÛ (ordinal) tÖpusà mennyisÒg. A 

ciklusvËltozÛ a kezdő ÒrtÒktől lÒpked a tÖpusnak megfelelő elemeken egyesÒvel, 

mÖg a vÒgÒrtÒket elÒri, mikÞzben mindannyiszor vÒgrehajtja a do (tedd) pa-

rancsszÛ utËn megadott utasÖtËst (vagy utasÖtËscsoportot). 

Fontos szabËlyok! 

SzabËly 1: A ciklusvËltozÛ csak skalËr, ordinal tÖpusà (char, integer, byte, 

boolean, felsorolËsos, interval) lehet. 

SzabËly 2: A ciklusvËltozÛ a kijelÞlt zËrt intervallum elemein egyesÒvel lÒpked.  

SzabËly 3: A ciklusvËltozÛ aktuËlis ÒrtÒkÒt a szËmÖtÛgÒp a ciklusmag vÒgrehaj-

tËsa előtt ellenőrzi. 
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SzabËly 4: A ciklus lejËrta utËn a ciklusvËltozÛ ÒrtÒke nem definiËlt. 

PÒldËul 

x:=5; 

for i :=10 to 5 do x :=2*x; esetÒn az utasÖtËs nem lesz vÒgrehajtva, x = 5 ma-

rad. 

sum:=0; 

for i:=2 to 6 do sum:=sum + i; ciklusban az utasÖtËs 5-szÞr lesz vÒgrehajtva sum 

= 20 lesz. 

Gyakorta szãksÒg lehet arra, hogy a ciklusvËltozÛ visszafelÒ lÒpkedjen az inter-

vallumon. Erre egy mÛdosÖtott for utasÖtËs szolgËl. 

Szintaktika: for  cv : = vég  downto  kezd  do  utasítás; 

PÒldËul: 

n:=1; 

for i := 4 downto 1 do n:=n*i; ciklus lefutËsa utËn n=24 lesz. 

5.3.7.2 While ciklus 

ÁltalËnos ciklusutasÖtËs, amelynÒl nincs ciklusvËltozÛ, az ismÒtlÒsek szËmËt 

feltÒtel hatËrozza meg. 

Szintaktika: while logikai kifejezés do utasítás ; 

A ciklusmag (az utasÖtËs, vagy utasÖtËs csoport) a logikai kifejezÒs true ÒrtÒkÒ-

nÒl ismÒtelten vÒgrehajtËsra kerãl. 

PÒldËul: 

x:=5; 

while x < 20 do x:=3*x; vÒgrehajtËsa utËn x = 45 lesz. 

A while tÖpusà ciklusutasÖtËst akkor vËlasztjuk, ha a lÒpÒsek szËmËt nem ismer-

jãk, vagy a ciklusvËltozÛ valÛs tÖpusà. 

PÒldËul: 

x:= 0.1; 

while x < 1.1 do x := x + 0.1; itt x a 0.1 .. 1.0 intervallumon lÒpked 0.1 lÒpÒsen-

kÒnt 

fract := 1; 
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while fract > 1E-3 do fract:= fract / 2; a ciklus leËll, ha fract ≤ 10
-3 

a lÒpÒsszËm nem is-

mert. 

5.3.7.3 Repeat ciklus 

ÁltalËnos ciklusutasÖtËs, amelynÒl nincs ciklusvËltozÛ, az ismÒtlÒsek szËmËt 

feltÒtel hatËrozza meg. 

Szintaktika: 

repeat 

   utasítás_1; 

   utasítás_2; 

   utasítás_n; 

until logikai kifejezés ;  

Az utasÖtËssorozat legalËbb egyszer vÒgre lesz hajtva, majd mindaddig ismÒtel-

ten, mÖg a logikai kifejezÒs false ÒrtÒkű nem lesz. A szËmÖtÛgÒp a logikai kife-

jezÒst a ciklusmag vÒgrehajtËsa utËn ellenőrzi. 

PÒldËul: 

x:=5; 

repeat 
   x:=3 * x; 

until x>50; ciklus vÒgrehajtËsa utËn x = 135 lesz. 

ÇrdekessÒgkÒppen megjegyezzãk, hogy a ciklus szerkezeteket goto utasÖtËssal 

is megÖrhattuk volna (Basic Òs assembler programoknËl szokËsos mÛdon). 

         x :=5; 

loop: x:=3 * x; 

         if x <= 50 then goto loop; 

Gyakorló feladatok 

F01. Adott k db valÛs ÒrtÒk. Írjunk alkalmas ciklus utasÖtËst, amely megke-

resi ezek kÞzãl a legnagyobbat.  

F02. HËnyszor lesz vÒgrehajtva az alËbbi ciklus, Òs mik a vËltozÛk Ëltal fel-

vett ÒrtÒkek a vÒgrehajtËs folyamËn? 
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i := 1; j := 3; 

while j > 0 do 

   begin 

      j := (j + 10) div (2 * i); 

      inc (i); 

   end; 

F03. HËnyszor lesz vÒgrehajtva az alËbbi ciklus, Òs mik a vËltozÛk Ëltal fel-

vett ÒrtÒkek a vÒgrehajtËs folyamËn?  

c :=’a’; 

repeat 

   if odd (ord(c)) then c := succ (succ (c)) 

                            else c := pred (c); 

until c > chr (99); 

Ellenőrző kérdések 

K01. Melyek a kãlÞnbÞző ciklus utasÖtËsok, Òs mikor melyiket hasznËljuk? 

K02. Mi a cÖmke, Òs milyen szabËly ÒrvÒnyes a hasznËlatËra? 

5.3.8 Case utasÖtËs 

A sok egymËsba Ëgyazott feltÒteles utasÖtËs gyakran Ëttekinthetetlen program 

struktàrËt eredmÒnyez. EzÒrt a Pascal a case utasÖtËst (Program Switch) defini-

Ëlja. Ennek is kÒt vËltozata lÒtezik. 

Szintaktika: 

case azonosító of 

            lista1 : utasítás1; 

            lista2 : utasítás2; 

            … 

end; 

A szËmÖtÛgÒp az azonosító lehetsÒges ÒrtÒkei (amik a lista1, lista2, .. felsoro-

lËsban jelennek meg) szerint a megfelelő utasÖtËst (illetve utasÖtËs csoportot) 

hajtja vÒgre. 

Az első case vËltozat folyamatËbra ekvivalense a kÞvetkező. 
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21. ábra: A case utasítás folyamatábrája 

Fontos szabËlyok! 

SzabËly 1: Az azonosÖtÛ csak ordinal (megszËmlËlhatÛ) tÖpusà lehet. 

SzabËly 2: A lista egyetlen ÒrtÒk, felsorolËs, vagy intervallum lehet. 

A mËsodik, vagy teljes vËltozat szintaktikËja: 

case azonosító of 

   lista1 : utasítás1; 

   lista2 : utasítás2; 

   … 

else 

   utasÖtËs; 

end; 

A mËsodik case vËltozat folyamatËbra ekvivalense a kÞvetkező. 
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22. ábra: A teljes case utasítás folyamatábrája 

Álljon itt egy pÒlda e mËsodik vËltozatra. 

case x of  

   3              :  y:=4 * x; // lista egy ÒrtÒk 

   7..9          :  y:=abs(sqr(x)); // lista intervallum 

   2,0,11      :  y:=sqrt(5 * x); // felsorolËs 

   1,12..15   :  y:=0; // vegyes lista 

else   y := arctan(x+3); 

end; 

Gyakorló feladatok 

F01. Hajtsuk vÒgre az alËbbi programrÒszletet, Òs kÒszÖtsãnk listËt a vËltozÛ 

felvett ÒrtÒkeiről. 

x := chr ( 66 ); 

repeat 
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  case x of  

     ’B’, ’C’, ’E’ : x := chr ( ord ( x ) + 2 ); 

     ’A’, ’F’..’H’ : x := pred ( x ); 

     else pred (x); 

  end; 

until x > ’D’; 

F02. Adjuk meg a vËltozÛk ÒrtÒkeit minden lÒpÒsben: 

a : = -3;  

for b := 1 to 5 do  

  case a of 

    -3 . . 0 : a := a + b; 

            3 : a := a - b; 

  end; 

Ellenőrző kérdések 

K01. Mikor cÒlszerű a case utasÖtËs hasznËlata? 

K02. Mik lehetnek a lista elemei? 

5.3.9 ZËrÛjelek hasznËlata 

A Pascal nÒgyfÒle zËrÛjel pËrt hasznËl. 

a) KifejezÒseknÒl a kerek zËrÛjel hasznËlatos: pl.  3* ( x+2*y ). A kerek zËrÛje-

les kifejezÒs elsődlegessÒ vËlik. 

b) Index jelÞlÒsÒre a szÞgletes zËrÛjel pËrt [ (kÛdja 91) ] (kÛdja 93) hasznËljuk. 

A PC billentyűn ASCII  kÛdjËval bËrmely karaktert kivËlaszthatjuk, ha az ALT 

billentyű nyomva tartËsËval a NUM-PAD  (oldalsÛ szËm mezőn) begÒpeljãk a 

kÛdot.  Pl. x [ i + 2 ] , matrix [ 3,5 ].  

A szÞgletes zËrÛjelpËrt a halmaz tÖpus jelÞlÒsÒre is hasznËljuk (ld. 5.5. pont). 

c) KommentËr jelÞlÒsÒre a kapcsos zËrÛjel pËrt { (kÛdja 123) } (kÛdja 125) 

hasznËljuk. Pl.: i:= i +1; { i vËltozÛ nÞvelÒse } 

d) UtasÖtËs zËrÛjel a begin-end pËr, amely az utasÖtËsokat kÞti egy csoportba. 

Erre nagyon gyakran szãksÒg van a  programozËsi gyakorlatban. A Pascal az 

utasÖtËs zËrÛjeles csoportot Þsszetett utasÖtËsnak (Compound statements) nevezi. 
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Álljon itt egy pÒlda az utasÖtËs zËrÛjel hasznËlatËra. 

i := 2;  s := 0; 

while i < 5 do 

   begin                             // az alËbbi 2 utasÖtËs minden lÒpÒsben vÒgrehajtÛdik 

     s := s + 3 * i ; 

     i: = i + 2 ; 

   end; 

5.3.10 Rekord adattÖpus hasznËlata 

A szËmÖtËstechnika egyik fontos feladata a valÛsËgos fizikai folyamatok model-

lezÒse. A skalËr tÖpusà adatok csak egy jellemzőt (pl. hőmÒrsÒklet, nyomËs, 

feszãltsÒg, stb.) tudnak megjelenÖteni. A valÛsËgos jelensÒgeket azonban tÞbb, 

kãlÞnbÞző tÖpusà adat jellemzi. Egy mozgÛ tËrgynak van tÞmege, pozÖciÛja, 

sebessÒge, gyorsulËsa. Ha tehËt pl. egy gÒpkocsit akarunk modellezni, akkor 

ezeket a mennyisÒgeket lehetőleg egy adattÖpusba kell integrËlni, hiszen ugya-

narra a mozgÛ tËrgyra vonatkoznak. 

A Pascal (Òs a tÞbbi magas szintű nyelvek is) erre a feladatra kÖnËlja a record 

adattÖpust. 

DefinÖciÛ: A record adattÖpus kÞzÞs tÖpusnÒv alatt kezelt kãlÞnbÞző tÖpusà ada-

tok ÞsszessÒge. 

Ezt a tÖpust a programozÛ tÖpusdefinÖciÛval adja meg (ld. 5.3.6. pont).  

Szintaktika: 

type azonosító = record 

                              mező1 : títpus1; 

                              mező2 : títpus2; 

                            end; 

Egy hallgatÛi nyilvËntartËs szËmËra az alËbbi rekordot definiËlhatjuk. 

type t_student = record 

                               name :  string[40]; // nÒv 

                               birth  :  integer;  // szãletÒsi dËtum 

                               sex    :  boolean;  // nem 

                               addr  :  string[30]; // lakcÖm 

                               mark  : single;  // tanulmËnyi Ëtlag 

                            end; 

A fenti rekord tÖpus helyfoglalËsËt a memÛriËban az alËbbi tËblËzat mutatja. 
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t_student 

Mező MÒret 

name 41 byte 

birth 4 byte 

sex 1 byte 

addr 31 byte 

mark 4 byte 

25. táblázat: A t_student rekord helyfoglalása 

Egy hallgatÛ rekordja 81 byte helyet foglal. A rekord tÖpusdefiniËlËsa utËn dek-

larËljuk a szãksÒges vËltozÛkat: 

var hallg : t_student; // egy hallgatÛ  

       tk_6 : array[1..40] of t_student; // egy tanulÛkÞr (pl. 6. tanulÛkÞr) 

A fenti deklarËciÛ kÞvetkeztÒben a hallg vËltozÛ 81, mÖg a tk_6 vËltozÛ 

40*81=3240 byte memÛriaterãletet foglal el.  

NÒzzãk mikÒnt adunk ÒrtÒket a rekord tÖpusà vËltozÛ egyes mezőinek. 

Legyen a 6. tanulÛkÞr 3. hallgatÛjËnak neve Ali Baba, Òs a tizedik hallgatÛ Ëtla-

ga 4.25. 

 

Az Ëtlag megadËsa: 

tk_6[10].mark := 4.25; 

A string tÖpusà adatot (name mező) karakterenkÒnt is kezelhetjãk. Kiolvashat-

juk a 3. hallgatÛ nevÒnek 5. karakterÒt egy letter nevű, karakter tÖpusà vËltozÛ-

ba:  

letter := tk_6 [3] . name [5]; //a letter vËltozÛ ÒrtÒke ’ B’ lesz. 

Előfordulhat, hogy egy rekord struktàra egyes elemeinek a kÞzÞs vonËsokon 

kÖvãl specifikus jellemzői is vannak. Ekkor alkalmazzuk a vËltozÛ rekord szer-
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kezetet. A fenti pÒldËnk szerint kãlÞnbÞztessãk meg a fővËrosi Òs vidÒki hallga-

tÛkat (pl. a szociËlis tËmogatËs miatt). A vidÒki hallgatÛknak legyen a kollÒgi-

umi elhelyezÒs kÞltsÒge jellemző, mÖg a fővËrosiaknak az egy főre jutÛ jÞvede-

lem. 

Ekkor a rekord definiciÛ az alËbbi lehet: 

type t_student = record 

                            name :  string[40];  // nÒv 

                         birth  :  integer;  // szãletÒsi dËtum 

                         case citizen: boolean of 

                                true : college_price : integer; // vidÒki 

                                false: huf_per_person : single; // fővËrosi 

                           end; 

A program futËsakor ha a citizen mező aktuËlis ÒrtÒke true, akkor a coll-

ege_price mező, mÖg false ÒrtÒke esetÒn a huf_per_person mező relevËns. 

NÒzzãnk egy mËsik pÒldËt, amely sÖkidomok jellemző adatait modellezi. 

Legyen egy felsorolËsos (enumerated) tÖpus az alËbbi. 

type t_sikidom = (rectangle, triangle, circle, ellipse); 

Ehhez az alËbbi vËltozÛ rekordot rendelhetjãk. 

type t_adatok = record 

                              case fajta : t_sikidom of 

                                rectangle: (height, width: single); // tÒglalapnËl mag., szÒlessÒg 

                                triangle   : (side1, side2, angle: single);  

                                                            // hËromszÞgnÒl 2 oldal    Òs a kÞzbezËrt szÞg 

                                circle      : (radius: single);  // KÞrnÒl a sugËr 

                                ellipse     : (axis1, axis2 : single); // EllipszisnÒl tengelyek 

                            end; 

A megfelelő vËltozÛ deklarËciÛ az alËbbi lehet. 

var idom : t_adatok; 

A megfelelő ÒrtÒkadËs pedig a kÞvetkező. 

if idom.fajta = circle then idom.radius := 12.34; 
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Gyakorló feladatok 

F01. Tervezzãnk rekord tÖpust kãlÞnbÞző jËrművek paramÒtereink tËrolËsË-

ra. A jËrművek fajtËi lehetnek: HajÛ, repãlő, vonat autÛ. Mindegyik tÖ-

pushoz mËs jellemzők tartoznak. Ezeket vËltozÛ rekord  szerkezetben 

jelenÖtsãk meg. 

F02. Adott az alËbbi rekord szerkezet. Adjunk ÒrtÒket a staff vËltozÛ Þsszes 

mezőjÒnek. 

type t_color = (red, brown, black);  

        t_worker = record 

                             name, fam_name : string[20]; 

                             case sex : (man, woman) of 

                               man : weight, age : integer; 

                               woman : hair : t_color; 

                            end; 

var staff : array[1..2] of t_worker; 

Ellenőrző kérdések 

K01. Mikor hasznËljuk a rekord adattÖpust? 

K02. Hogy nevezzãk a rekord tÖpus elemeit? 

K03. Milyen szimbÛlummal hivatkozunk egy rekord tÖpusà vËltozÛ valame-

lyik elemÒre? 

5.3.11 With utasÖtËs 

Az Þsszetett adattÖpusok kÒnyelmesebb kezelÒsÒre szolgËl a with utasÖtËs. 

HasznËlatËt az alËbbi pÒldËval szemlÒltetjãk. Adjuk meg a 6. tanulÛkÞr 12. tag-

jËnak adatait! 

tk_6[12].name := ’Kis PÒter’ ; 

tk_6[12].birth  := 19870513 ; 

tk_6[12].sex    := true ; 

tk_6[12].addr  := ’KÞr utca 4.’ ; 

tk_6[12].mark := 3.78 ; 
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Az Þt ÒrtÒkadËsban a tk_6 [12] vËltozatlan, ezÒrt kiemelhető az alËbbi mÛdon. 

with tk_6 [12] do begin   

                                name := ’Kis PÒter’;     

                                birth  := 19870513;      

                                sex    := true;      

                                addr  := ’KÞr utca 4.’;      

                                mark := 3.78;    

                             end; 

LËthatjuk, hogy a with belsejÒben a mezőleÖrÛk vËltozÛkÒnt vannak felhasznËl-

va.  

5.3.12 Input-Output utasÖtËsok 

Pascal kÞrnyezetben a szËmÖtÛgÒp alapÒrtelmezett (default) bemeneti eszkÞze a 

billentyűzet (keyboard), mÖg kimeneti eszkÞze a monitor kÒpernyő (display). 

MËr legelső egyszerű programjainknak szãksÒge lehet bemenő adatokra. Ezeket 

a billentyűzetről tudjuk bevinni programunkba a  

readln (x ); 

input utasÖtËssal. Az x vËltozÛnÒv, amely a begÒpelt ÒrtÒket (szËm, betű, string) 

tËrolni fogja. 

Legyen egy nr nevű vËltozÛ deklarËlva! 

var nr : integer;  

Ha ennek az adott futËsi helyzetben 1234 ÒrtÒket kÖvËnunk adni, akkor a kÞvet-

kező utasÖtËst adjuk meg. 

readln (nr); // Billentyűn begÒpelni: 1234 + ENTER 

HasonlÛkÒppen ha a kÒpernyőn szeretnÒnk valamilyen eredmÒnyt kiÖratni, ak-

kor a 

writeln( y ); 

utasÖtËs kiadËsËval tehetjãk meg. 

A beolvasËst gyakran megelőzi egy kiÖratËs, amellyel a program hasznËlÛjËt 

tËjÒkoztatjuk a beolvasandÛ mennyisÒgről. 

write (’ KÒrem adja meg x ÒrtÒkÒt : ’); 

readln(x); 
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utasÖtËs pËr esetÒn a kÒpernyőn az alËbbiakat lËtjuk. 

 

23. ábra: Példa az adatbeolvasásra 

A writeln hasznËlatakor megadhatjuk a kiÖrËs formËtumËt is az alËbbi mÛdon. 

writeln (x : k : t ); 

ahol x a vËltozÛ azonosÖtÛja, k a felhasznËlt pozÖciÛk szËma Òs t a tizedes jegyek 

szËma. 

PÒldËul, ha az x aktuËlis ÒrtÒke 45.654321, akkor a 

writeln (’x = ’, x : 10 : 3); 

utasÖtËs hatËsËra az alËbbi kijelzÒst lËtjuk (10 helyre 3 tizedes jeggyel). 

 

24. ábra: Példa a formázott kiíratásra 
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Gyakorló feladatok 

F01. Adjuk meg a 2 * pi / 3 kifejezÒs 4 tizedes pontos kiÖratËsËra valÛ utasÖ-

tËst.  

F02. MikÒnt olvassuk be egy hËromszÞg oldalait? 

Ellenőrző kérdések 

K01. Hogyan emelãnk sort a kÒpernyőn? 

5.4 Program szegmentáció 

A strukturËlt programozËs eszkÞze a program àjra felhasznËlhatÛ rÒszekre 

(szegmensekre vagy mËs nÒven modulokra) valÛ bontËsa. Ezt a lehetősÒget a 

Pascal 4. szintje biztosÖtja. A szegmens fajtËi: 

– fãggvÒny (function) 

– eljËrËs (procedure)  

– egysÒg (unit). 

Az első kettő belső (az aktuËlis program fejÒben deklarËlt), a harmadik kãlső 

(kÞnyvtËri) szegmens. 

A szegmensek hasznËlatËhoz ismernãnk kell a Pascal program szerkezeti felÒpÖ-

tÒsÒt.  

A Pascal program 2 fő rÒszből Ëll: program fej Òs tÞrzs. A programfejben he-

lyezzãk el a mËr ismert nem vÒgrehajthatÛ utasÖtËsokat: definÖciÛk, deklarËciÛk. 

Itt kell deklarËlni a program szegmenseket is. 

A program tÞrzsÒbe a tanult vÒgrehajthatÛ utasÖtËsokat, valamint a szegmensek 

aktivizËlËsËt Örjuk. 

A program tÞrzs elejÒt Òs vÒgÒt a begin end. pËr jelzi. A Pascal program szer-

kezete az alËbbi ËbrËn lËthatÛ. 
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25. ábra: A Pascal program szerkezete 

5.4.1 FãggvÒnyek 

A fãggvÒnyek valamely tÖpusà ÒrtÒk kiszËmÖtËsËt vÒgzik. A Pascal kÒtfÒle 

fãggvÒnyt hasznËl: 

Standard (ezeket az ÒpÖtőelemek kÞzÞtt tËrgyaltuk) Òs a programozÛ Ëltal defi-

niËlt fãggvÒnyek. Ebben a fejezetben ezekkel foglalkozunk. 

A Pascal fãggvÒny szerkezete az ËbrËn lËthatÛ: 

 

26. ábra: A Pascal függvény szerkezete 

A programstruktàrËhoz hasonlÛan a fãggvÒny is kÒt rÒszből Ëll. A fej tartalmaz-

za a nem vÒgrehajthatÛ utasÖtËsokat: definÖciÛk, deklarËciÛk. Ezek lokËlisak, 

azaz az itt bemutatott elemek csak a fãggvÒny belsejÒben ÒrvÒnyesek. 



92                                       SZÁMÍTÁSTECHNIKA I. 

www.tankonyvtar.hu                              Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME 

A fãggvÒny elejÒn a fejsor Ëll. Ez tartalmazza a fãggvÒny nevÒt, a formËlis pa-

ramÒter listËt (ez opcionËlis), majd a fãggvÒny nevÒnek tÖpusmegjelÞlÒsÒt. A 

formËlis paramÒter lista a főprogrammal valÛ adattranszfer eszkÞze. A bemenő 

paramÒterek adatot vesznek Ët a programtÛl. 

PÒlda a bemenő paramÒterekre. 

function szoroz (x , y : single) : single; 

 

function check (c : char ;  v : integer) :  boolean ; 

Az azonos tÖpusà paramÒtereket vessző, mÖg kãlÞnbÞző tÖpusà paramÒtereket 

pontosvessző szimbÛlum vËlasztja el egymËstÛl. A bemenő paramÒtereket a 

fãggvÒny ÒrtÒk szerint veszi Ët a programtÛl.  

A kimenő paramÒterek adatot adnak Ët a programnak, de egyben bemenő para-

mÒterkÒnt is szolgËlnak. 

PÒlda a be/kimenő paramÒterekre. 

function modi (var z : byte ; var a : t_tomb) : char; 

LËtjuk, hogy az adatËramlËs irËnyËt a var kulcsszÛ mutatja.  

A paramÒter lista mindkÒt tÖpust tartalmazhatja. 

function does (m,c : char ; var r : real) : boolean ; 

A pÒldËban m Òs c bemenő-, mÖg r kimenő paramÒter. 

A be/kimenő paramÒtereket a fãggvÒny cÖm szerint veszi Ët a programtÛl. 

A paramÒter lista utËn a fejsorban adott tÖpusmegadËs fãggvÒny nevÒre vonat-

kozik. A függvény neve a megadott tÖpusnak megfelelő értéket hordoz. EzÒrt 

kell a fãggvÒny tÞrzsÒben ezt az ÒrtÒket ÒrtÒkadÛ utasÖtËssal megadni. 

A fãggvÒny tÞrzse begin end; kÞzÞtt elhelyezett vÒgrehajthatÛ utasÖtËsok soro-

zata. Ezek kÞzÞtt szerepel az is, amelyik a fãggvÒny nevÒnek ÒrtÒket ad. 

A vËltozÛk (tÖpusok, konstansok, szegmensek) hatËskÞre: 

a) A programfejben deklarËlt vËltozÛk (tÖpusok, konstansok, szegmensek) az 

egÒsz programban ÒrvÒnyesek, mÒg a szegmensek (fãggvÒnyek Òs eljËrËsok) 

belsejÒben is. EzÒrt ezeket globËlis elemeknek (vËltozÛk, tÖpusok, konstansok, 
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szegmensek) nevezzãk. Ezzel szemben a fãggvÒny fejben bemutatott mennyi-

sÒgek csak a fãggvÒny belsejÒben, ezÒrt ezeket lokËlis elemeknek nevezzãk. 

b) Előfordul, hogy valamely globËlis Òs lokËlis elem azonos nÒvvel van jelÞlve. 

Ekkor a lokËlis elem ÒrvÒnyes, az azonos nevű globËlis nem Òrhető el a szeg-

mens belsejÒben. 

FãggvÒny hÖvËsa a programban: a programfejben deklarËlt fãggvÒny kifejezÒs-

kÒnt hasznËlhatÛ, a programtÞrzsben önállóan ne használjuk !  

PÒlda a helyes fãggvÒnyhÖvËsra. 

azonosÖtÛ := fv_nam (aktuËlis paramÒterek); 

Az aktuális paraméterlista a fãggvÒny hÖvËsakor a paramÒterkÒnt hasznËlt ada-

tok (literËlok, vËltozÛk) tÒnyleges ÒrtÒkÒt, azonosÖtÛit tartalmazza. 

Fontos szabËly, miszerint a formËlis Òs aktuËlis paramÒterlista elemeinek darab-

szËmban, tÖpusban Òs sorrendben meg kell egyezni. 

A 6. fejezetben szËmos pÒldËt talËlunk a fãggvÒnyek alkalmazËsËra. A tovËbbi-

akban a paramÒterËtadËs mÛdjaival foglalkozunk. 

PÒlda az ÒrtÒk szerinti paramÒter ËtadËsra 

Legyen a programban az alËbbi deklarËciÛ. 

var x : integer; 

Ennek hatËsËra a fordÖtÛ lefoglal egy rekeszt x nÒven, melynek tartalma isme-

retlen. 

A programunk fejrÒszÒben az alËbbi fãggvÒny talËlhatÛ: 

function szor( x :integer): integer;      // x formËlis paramÒter   

  begin     
      x := 3 * x ;    // nem a globËlis x !!!      

     szor := x ;   

   end; 

A programunk tÞrzsÒben az alËbbi utasÖtËsok vannak: 

begin 

   x := 6;                                     // globËlis x rekesz: 

   write (szor(x) );                     // a fv Ëtveszi a 6-ot, kiÖrja : 18 , x nem vËltozik ! 

end. 
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PÒlda a cÖm szerinti paramÒter ËtadËsra 

Legyen a programban az alËbbi deklarËciÛ. 

            var  x : integer; // x = ? 

A programunk fejrÒszÒben az alËbbi fãggvÒny talËlhatÛ. 

function szor(var y:integer): integer; // y formËlis ki/be paramÒter 

 begin 

    y := 3 * y; 

     szor := y; 

   end; 

A programunk tÞrzsÒben az alËbbi utasÖtËsok vannak: 

begin 

   x := 6; // globËlis        x : 6 

   write (szor(x)); // kiÖrja : 18     x : 18 

end. 

LËthatÛ, hogy ÒrtÒk szerinti paramÒterËtadËskor a globËlis vËltozÛ ÒrtÒke nem 

vËltozott, mÖg a cÖm szerinti paramÒterËtadËskor a globËlis vËltozÛ felvette a 

fãggvÒnyben kapott ÒrtÒket. 

PÒlda a globËlis Òs lokËlis vËltozÛk hatËskÞrÒre. 

program legitim; 

   var  x : byte;                                         x: ? 

 

   function add (y:byte): byte;  

     var  x : byte;                                       x: ? 

         begin 

          x := 2 * y;           // itt a kÒk x ÒrvÒnyes ! 

          add := y + x;       // a piros  x nem ! 

        end;               

 

   begin // program tÞrzs 

     x:= 10;                 // piros x ÒrvÒnyes     x: 10 

     write (add (x) );    // kiÖrja : 30               x: 20 

     write(x);               // kiÖrja : 10 

   end. 

GyakorlËsul mÛdosÖtsuk a fãggvÒny formËlis paramÒterÒt be/kimenő tÖpusura, 

Òs vizsgËljuk meg a program műkÞdÒsÒt. 
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Gyakorló feladatok 

F01. KÒszÖtsãnk fãggvÒnyt k! (k faktoriËlisËnak kiszËmÖtËsËra : k! = 

1.2.3…k). 

F02. KÒszÖtsãnk boolean fãggvÒnyt, amely egy pozitÖv egÒsz szËmrÛl eldÞn-

ti, hogy az prÖmszËm-e. 

Ellenőrző kérdések 

K01. Mi a programszegmens meghatËrozËsa? 

K02. Rajzolja le a fãggvÒny szerkezetÒt! 

K03. Mi az ÒrtÒk- Òs cÖm szerinti paramÒterËtadËs? 

K04. Mi az aktuËlis paramÒter lista? 

5.4.2 FãggvÒny tÖpusà vËltozÛk 

NÒmely alkalmazËsban szãksÒg lehet arra, hogy a szegmensnek Ëtadott paramÒ-

ter ne csak valamilyen tÖpusà adat, hanem egy fãggvÒny legyen. Ily mÛdon le-

hetővÒ vËlik, hogy ugyanaz a szegmens mËs Òs mËs paramÒterezÒssel mËs mű-

veletsort vÒgezzen el. 

DefiniËljunk pÒldËul egy kÒtparamÒteres fãggvÒny tÖpust (x Òs y bemenő para-

mÒterek). 

type t_func = function (x,y : byte) : integer; 

EzutËn deklarËlhatunk egy ilyen fãggvÒny (t_func) tÖpusà vËltozÛt. 

var func_var : t_func; 

DeklarËljunk egy fãggvÒnyt (operation), amelynek formËlis paramÒterei kÞzÒ 

felvesszãk a fãggvÒny tÖpusà vËltozÛt (termÒszetesen csak formËlis nÒven: pÒl-

dËnkban fv). 

function operation (fv : t_func; a,b:byte) : integer; 

  begin 

   operation:= fv(a,b);  // Az eredmÒny a paramÒterben Ëtadott fãggvÒny-

től fãgg 

  end; 
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MÒg deklarËljunk kÒt kãlÞn kÒtparamÒteres fãggvÒnyt is:  

function add (c,d : byte): integer; 

   begin 

    add := c + d; // A kÒt paramÒter Þsszege 

   end; 

 

function sub (u,v : byte): byte; 

   begin 

    sub:= u - v;  // A kÒt paramÒter kãlÞnbsÒge 

   end; 

A fenti deklarËciÛk utËn főprogramunkban aktivizËljuk az operation fãggvÒnyt: 

begin 

    writeln ( operation (add,5,8) );     // AktuËlis paramÒter add fv. neve; KiÖrËs : 13 

    writeln ( operation (sub,10,4) );   // AktuËlis paramÒter sub fv. neve; KiÖrËs : 6 

     

               func_var := add;                            // KÞzvetlen ÒrtÒkadËs : a fãggvÒny tÖpusà  

 // vËltozÛ felveszi az add fãggvÒnyt. 

 

     writeln (operation (func_var,13,4) ); // AktuËlis paramÒter func_var vËltozÛ; 

// KiÖrËs : 17 

 

     func_var := sub; // KÞzvetlen ÒrtÒkadËs : a fãggvÒny tÖpusà // vËl-

tozÛ felveszi a sub fãggvÒnyt. 

    writeln (operation (func_var,12,5) ); // AktuËlis paramÒter func_var vËltozÛ;  

// KiÖrËs : 7 

end. 

5.4.3 EljËrËsok 

Az eljËrËs (procedure) utasÖtËsok egy sorozatËt fogja Þssze egyetlen àjra fel-

hasznËlhatÛ szegmensbe.  Pascal kÒtfÒle eljËrËst hasznËl. 

Standard eljËrËsok, amelyeket a nyelv előre definiËlta, Òs hasznËlatra ajËnlja a 

programozÛnak. NÒhËny fontosabb standard eljËrËs: 

Append Assign BlockRead BlockWrite ChDir 

Close Dec Delete Dispose Erase 

Exec Exit FreeMem GetDir GetTime 

Halt Inc Insert MkDir New 

Randomize Read ReadLn Rename Reset 
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Rewrite Seek Str Truncate Val 

Write WriteLn    

E fejezetben a programozÛ Ëltal definiËlt eljËrËsokkal foglalkozunk. 

A Pascal eljËrËs szerkezete az ËbrËn lËthatÛ. 

 

27. ábra: A Pascal eljárás szerkezete 

A program Òs fãggvÒny struktàrËhoz hasonlÛan az eljËrËs is kÒt rÒszből Ëll. A 

fej tartalmazza a nem vÒgrehajthatÛ utasÖtËsokat, amelyek definÖciÛk, deklarËci-

Ûk. Ezek lokËlisak, azaz az itt bemutatott elemek csak az eljËrËs belsejÒben Òr-

vÒnyesek. 

Az eljËrËs elejÒn a fejsor Ëll. Ez tartalmazza az eljËrËs nevÒt, a formËlis paramÒ-

ter listËt (ez opcionËlis), majd pontosvesszővel zËrul.  

A formËlis paramÒter lista a főprogrammal valÛ adat-transzfer eszkÞze. A pa-

ramÒterek bemenő Òs kimenő paramÒterek lehetnek (ld. a fãggvÒnyeknÒl el-

mondottakat). 

Az eljËrËs nevÒnek nincs típusa, ÒrtÒket nem hordoz. 

Az eljËrËs a programban csak ÞnmagËban Ëllhat, szintaktikailag utasÖtËskÒnt 

hÖvhatÛ meg. 

Az eljËrËs tÞrzsÒben az az utasÖtËslista ÖrandÛ, amelyet az eljËrËs aktivizËlËsakor 

vÒgre akarunk hajtani. 

EljËrËs formËban a tÞbbszÞr felhasznËlni kÖvËnt program rÒszeket cÒlszerű elkÒ-

szÖteni. 
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NÒzzãnk egy pÒldËt az eljËrËs deklarËciÛra. 

Gyakran szãksÒges adatok beolvasËsa a billentyűzetről, Òs azok elhelyezÒse egy 

alkalmas tÞmb tÖpusà vËltozÛban. Tervezzãk meg ezt a feladatot, megvalÛsÖtÛ 

eljËrËst. Az adatok szËmËt a k formËlis bemenő paramÒter helyÒn veszi Ët a 

vector_in nevű eljËrËs, majd az adatokat, tËrolÛ vektort az x kimenő formËlis 

paramÒter helyÒn adja Ët a programnak. 

 

28. ábra: A beolvasó eljárás terve 

SzãksÒg van az adatokat tËrolÛ vektor tÖpusËnak definiËlËsËra: 

type t_vector = array [1..20] of single; 

A tÞmb mÒretÒt meghatËrozÛ 20 szËm becsãlt ÒrtÒk (az adott feladat fãggvÒ-

nyÒben vËltozhat) . Ennyi single tÖpusà rekeszt foglal el egy ilyen vektor. A 

fejsort ezutËn az alËbbi formËban Örhatjuk meg: 

procedure vector_in (k : byte ; var x : t_vector); 

A beolvasËs ciklusutasÖtËssal tÞrtÒnik amihez szãksÒg van egy ciklus vËltozÛra. 

Fontos szabËlykÒnt jegyezzãk meg, hogy egy szegmensben a ciklusváltozó kö-

telezően lokális kell legyen. 

A beolvasËs 2 utasÖtËs ismÒtelgetÒsÒből Ëll: kiÖratunk (write utasÖtËs) egy ãze-

netet (mit vËr a program) majd beolvasunk (read utasÖtËs) egy ÒrtÒket. Ezek 

előrebocsËtËsa utËn beolvasÛ eljËrËsunk utasÖtËslistËja az alËbbi lesz. 

procedure vector_in (k : byte ; var x : t_vector); 

  var i : byte; // lokËlis ciklus vËltozÛ 

  begin // eljËrËs tÞrzs kezdete 

    for i := 1 to k do 

      begin // nyitÛ utasÖtËs zËrÛjel 

        write ( ’x[’ , i, ’]= ’); // kÒrjãk a tÞmb i.-ik elemÒt 

        readln ( x[ i ] ); // a tÞmb i.-ik elemÒnek beolvasËsa 

     end; // csukÛ utasÖtËs zËrÛjel 

   end; // eljËrËs tÞrzs vÒge 

Mintaprogramjainkban a Pascal foglalt kulcsszavait vastagon szedve Örjuk. 
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Fő programunk utasÖtËslistËja az alËbbi lesz. 

// Vektor beolvasÛ mintaprogram. Írta Ali Baba, 2005.11.03. 

 

program vektor_be;  

 

type t_vector = array [1..20] of single; // TÖpus definÖciÛ 

 

procedure vector_in (k : byte ; var x : t_vector); // EljËrËs deklarËciÛ 

 

      --- A fenti eljËrËs bemËsolËsa --- 

   end; 

 

var adatok : t_vector; // adatok nevű tÞmb deklarËciÛja 

               n  : byte; // elemek szËmËnak vËltozÛja 

 

begin 

   write (’Adja meg az elemek szËmËt (max. 20) : ’); 

   readln (n); // elemek aktuËlis szËmËnak beolvasËsa 

   vector_in ( n, adatok ); // eljËrËs hÖvËsa n, Òs adatok aktuËlis  

// paramÒterekkel 

end. 

Ez a program a beolvasËson kÖvãl mËst nem csinËl, Òrtelme az eljËrËs kÒszÖtÒsÒ-

nek bemutatËsa. 

A program futËsi kÒpe a kÞvetkező. 

 

29. ábra: A beolvasó program futási képe 
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HasonlÛkÒppen hasznos lehet eljËrËst kÒszÖteni a tÞmbÞk kÒpernyőre valÛ kiÖra-

tËsËra is. A paramÒterezÒshez előszÞr is szãksÒges a tÞmb tÖpusËnak definiËlËsa. 

Ez pÒldËul az alËbbi lehet: 

type t_matrix = array[1..10,1..10] of single; 

 

30. ábra: A kiíró eljárás terve 

FormËlis paramÒterlistËban meg kell adni a sor Òs oszlopszËmot (n Òs m) Òs a 

mËtrixot szimbolizËlÛ szimbolikus nevet (x). Ezek mindegyike bemenő paramÒ-

ter. 

EzutËn mËr megÖrhatjuk az eljËrËst, amelynek neve matr_out lehet. 

procedure matr_out (n,m : byte ; x : t_matrix); 

  var    i,j : byte; // lokËlis ciklusvËltozÛk 

  begin // eljËrËs tÞrzse 

    for i :=1 to n do 

      begin 

       writeln; // àj sor kezdÒs 

       for j:=1 to m do  write (x[ i , j ]:8:2); // elemek kiÖratËsa 

     end; // egymËs mellÒ 

  end; // eljËrËs tÞrzs vÒge 

Az eljËrËs aktivizËlËsa kiprÛbËlËs cÒljËra az alËbbi program listËval tÞrtÒnhet. 

// MËtrix kiÖratËsa prÛbaprogram  

// Nagy Benő 2010.09.05. 

 

program matrix_display; 

 

type t_matrix = array[1..10,1..10] of single; 

 

procedure matr_out (n,m : byte ; x : t_matrix); 

 begin < az eljËrËs bemËsolËsa > end; 

 

var                    a  : t_matrix ; 

           i,j,sor,oszl  : byte; 

begin // program tÞrzs eleje 

 write(’Sorok szËma      : ’); readln(sor); 

 write(’Oszlopok szËma : ’); readln(oszl); 
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 randomize; // vÒletlen szËm generËtor inicializËlËsa 

 for i := 1 to sor do // sorok  

  for j := 1 to oszl do // oszlopok 

    a[i,j]:=100*random; // valÛs tÖpusà elemek generËlËsa 0 Òs 100 // kÞ-

zÞtt  

 matr_out(sor,oszl,a); // Az eljËrËs hÖvËsa az aktuËlis  

// paramÒterekkel 

end; 

A program futËsi kÒpe az alËbbi ËbrËn lËthatÛ. 

 

31. ábra: A mátrix kiíró program képernyőképe 

Gyakorló feladatok 

F01. DeklarËljunk rendez nÒven eljËrËst, amely paramÒterben Ëtvesz egy va-

lÛs tÖpusà vektort annak mÒretÒvel egyãtt, Òs a vektor elemeit csÞkkenő 

sorrendbe rendezve adja vissza.  

F02. DeklarËljunk search nevű eljËrËst, amely paramÒterben Ëtvesz egy szÞ-

veget (max 255 karakter) Òs egy szÛt. Megkeresi a szÞvegben a szÛ elő-

fordulËsainak szËmËt, Òs e szËmot paramÒterben visszaadja.  

Ellenőrző kérdések 

K01. Adja meg az eljËrËs szerkezeti felÒpÖtÒsÒt. 

K02. Mik a legfontosabb kãlÞnbsÒgek az eljËrËs Òs fãggvÒny kÞzÞtt ?  

K03. Mikor alkalmazzuk az eljËrËst ? 
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5.4.4 LokËlis szegmens hasznËlata. 

A programozËsi gyakorlatban előfordul, hogy egy szegmens belsejÒben sajËt 

(lokËlis) eljËrËs, vagy fãggvÒny hasznËlata cÒlszerű. Az alËbbiakban erre muta-

tunk pÒldËt. 

A program beolvas neveket, majd azokat ABC sorrendbe rendezi, Òs kiÖrja. A 

neveket egy string tÖpusà tÞmbbe fogjuk beolvasni Òs tËrolni.  

A rendezÒshez a buborÒk algoritmust hasznËljuk. Ezen mÛdszer szerint a szom-

szÒdos elemeket kell csak figyelni, Òs szãksÒg esetÒn felcserÒlni.  

A buborÒk algoritmus műkÞdÒsÒt az alËbbi 4 szËm rendezÒsÒvel szemlÒltetjãk. 

 

A szËmok mÒg nincsenek sorban, de a legnagyobb szËm biztosan a helyÒn (leg-

hËtul) van. 

 

Most mËr a  2. legnagyobb szËm is a helyÒn van. Ôjra elÞlről kezdjãk a vizsgË-

latot, de mËr az utolsÛ 2 elemet nem vizsgËljuk. 

 

A sorbarendezÒs befejeződÞtt, a szËmok sorban vannak. 

Feladatunkban ugyanezt tesszãk a nevek betűivel. A nevek betűinek rendezÒsÒt 

hËtulrÛl kezdjãk a legutolsÛ betűvel.  

A csere eljËrËs terve a kÞvetkező ËbrËn lËthatÛ. 
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32. ábra: A „csere” eljárás terve 

Az eljËrËs kicserÒli az x Òs y formËlis paramÒterek helyÒn Ëtvett mennyisÒgÒket 

Òs ugyanazon helyen visszaadja. 

A feladat megoldËsËhoz szãksÒges egy alkalmas tÖpus definiËlËsa, amely egy 

nevet tËrol. Erre az alËbbi utasÖtËs megfelel. 

type t_name  = string [30]; // nÒv tÖpus, max. 30 karakter 

Ezzel megÖrhatjuk eljËrËsunkat. 

procedure csere( var x,y : t_name ); // x Òs y cÖm szerint Ëtadott paramÒterek 

  var z : t_name; // lokËlis segÒdvËltozÛ a cserÒhez 

  begin 

     z := x;  x := y;  y := z; // a kÒt mennyisÒg cserÒje 

  end;  

Most megÖrhatjuk a rendező eljËrËst, melynek terve a kÞvetkező ËbrËn lËthatÛ. 

 

33. ábra: A „rendez” eljárás terve 

Az első formËlis paramÒter (n) a nevek szËma. Ezt ÒrtÒk szerint veszi Ët az eljË-

rËs (bemenő paramÒter). 

A mËsodik formËlis paramÒter (a) a nevek tÞmbje, amely bemenetkor rendezet-

len, kimenetkor ABC sorrendben lesznek. Ez tehËt cÖm szerint Ëtadott be/ki 

menő paramÒter. 

procedure  rendez (n: byte; var a : t_tomb); // Az eljËrËs fejsora 

  var i, j, k : byte; // lokËlis ciklus vËltozÛk 

   

  procedure  csere( var x,y : t_name); // lokËlis eljËrËs 
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    var z : t_name; 

     begin 

 z := x;  x := y;  y := z; 

end;  

 

 begin // A rendez eljËrËs tÞrzse 

   for i:=30 downto 1 do // VisszafelÒ lÒpked a nÒv betűin 

for j:=n downto 2 do // Egy vizsgËlati ciklus 

  for k:=1 to j-1 do // mindig eggyel rÞvidebb 

    if a[k,i]> a[k+1,i] then csere(a[k] , a[k+1] );// LokËlis eljËrËs hÖvËsa, ha szãksÒges 

  end; 

A csere eljËrËs csak a rendezÒshez szãksÒges, ezÒrt helyeztãk el a rendez eljËrËs 

fej rÒszÒben. 

VÒgãl a teljes program utasÖtËslistËja. 

// ABC sorba rendező program. 

// Okos Kata 2010.03.15. 

 

program nevek; 

const nr         = 25; // Nevek maximËlis szËma 

type t_name  = string [30]; // NÒv tÖpus 

        t_tomb   = array [1..nr] of t_name; // Nevek tÞmbjÒnek tÖpusa 

var nevek     : t_tomb; // Nevek tÞmbje 

    i,n          : byte; // GlobËlis vËltozÛk                       

 

procedure beolvas(var n: byte; var a : t_tomb); // Neveket beolvasÛ eljËrËs 

  var i    : byte; // lokËlis ciklus vËltozÛ 

  ch  : char; // karakter tÖpusà lokËlis segÒdvËltozÛ     

  begin // eljËrËs tÞrzs 

   for i:=1 to nr do a [ i ] := ’’; // tÞmb tÞrlÒse  

    n := 0; // szËmlËlÛ tÞrlÒse      

    repeat 
      n := n + 1; // szËmlËlÛ nÞvelÒse 

      write(’NÒv : ’); readln (a[ n ] ); // az n.-k nÒv beolvasËsa 

      writeln(’TovËbb ( I / N ) ? : ’); 

      readln(ch); // van mÒg beolvasandÛ nÒv ? 

until upcase(ch) = ’N’; // vËlasz karakter konvertËlËsa nagybetűssÒ 

  end; // beolvasÛ eljËrËs vÒge 

 

procedure rendez (n: byte; var a : t_tomb); // A rendez eljËrËs bemËsolËsa 

   begin  … end; 

 

begin // főprogram eleje 

  beolvas(n,nevek); // beolvasÛ eljËrËs hÖvËsa 

  rendez (n,nevek); // rendező eljËrËs hÖvËsa 

  writeln(’A nevek ABC sorrendben : ’); 

  for i:=1 to n do writeln(nevek[ i ]); // rendezett nÒvsor kiÖratËsa 
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  readln; // kÒpernyő vËltËs megakadËlyozËsa 

end. 

A 6. fejezetben mÒg sok pÒldËt talËlunk az eljËrËsok kÒszÖtÒsÒre. 

5.5 Halmazok 

A halmaz maximËlisan 256 elemű adat tÖpus, amelyet megszËmlËlhatÛ, skalËr 

elemek alkotnak. SzËmos feladatban jÛl hasznËlhatÛ eszkÞz ez a kãlÞnleges 

adattÖpus. A halmaz tÖpusà vËltozÛ maximËlisan 32 byte (256 bit) hosszà mező-

ben foglal helyet. A halmaz minden elemÒhez egy bit tartozik. A bit ÒrtÒke 1, ha 

az adott ÒrtÒk eleme a halmaz tÖpusà vËltozÛnak, illetve 0 ha nem. 

A halmaz kezelÒsÒt lÒpÒsenkÒnt mutatjuk be.  

a) A halmaz definiálása mindig tÖpus definÖciÛval tÞrtÒnik a set kulcsszÛ segÖt-

sÒgÒvel. 

type t_karakter =  set of char; // Halmaz tÖpus definÖciÛ 

         t_kisbetu  = 'a' .. 'z'; // Intervallum tÖpus 

         t_kis         = set of t_kisbetu; // Kisbetű halmaz 

         t_vitamin = (a, b1, b2, b3, b6, c, d, e); // FelsorolËsos tÖpus 

         t_vit         = set of t_vitamin; // Halmaz tÖpus  

 

b) A halmaz tÖpusà vËltozÛk deklarálása. 

     var   betuk  :  t_karakter;           // Halmaz tÖpusà vËltozÛ   

              kis1    :  t_kisbetu;       // Intervallum tÖpusà vËltozÛ 

             kicsik  :  t_kis;                  // Halmaz tÖpusà vËltozÛ  

             krumpli, citrom, zoldseg, cigi : t_vit;  // Halmaz tÖpusà vËltozÛk  

 

c) A halmaz tÖpusà vËltozÛk ÒrtÒkÒnek megadËsa. 

kis1       := ' m '; // Nem standard (intervallum) skalËr ÒrtÒk 

kicsik    := [ 'c'..'f ' , 'm' , 'x'..'z' ]; // Kisbetűkből ËllÛ halmaz megadËsa 

krumpli := [ a, b2..b6 ]; // FelsorolËsos elemek halmazËnak megadËsa 

citrom   := [c]; // Egyetlen eleme van ennek a halmaznak 

zoldseg := krumpli + citrom; // KÒt halmaz Þsszege 

cigi       := [ ];  // Êres halmaz  

NÒhËny ÒrdekessÒget megfigyelhetãnk. A halmaz ÒrtÒk megadËsËhoz az index 

kifejezÒseknÒl mËr megismert [ ] zËrÛjel pËr hasznËlatos. A halmazok esetÒben 
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a Pascal Òrtelmezi a + , - Òs * műveleteket. JelentÒsãk ezàttal eltÒr a matemati-

kËban megszokottÛl. 

d) Műveletek halmazokkal. 

Az alËbbiakban nÒhËny halmazokkal vÒgezhető logikai műveletet mutatunk be. 

[ ' k ' , ' m ' ] < > [ ' k ' .. ' m ' ] // a kifejezÒs ÒrtÒke true  

[ ' k ' , ' m ' ] <  [ ' k ' .. ' m ' ] // a kifejezÒs ÒrtÒke true  

[ ' l ' .. ' n ' ]  <  [ ' l ' , ' m ' , ' n ' ] // a kifejezÒs ÒrtÒke false 

[ ] < [ ' a ' ] // a kifejezÒs ÒrtÒke true 

[ ' g ' ] + [ ' a ' .. ' e ' ] = [ ' a ' .. ' g ' ] - [ ' f ' ] // a kifejezÒs ÒrtÒke true 

[  ] - [ ' m ' ] < [ ] // a kifejezÒs ÒrtÒke false 

' k ' in [ ' f ' .. ' m ' , ' x '] // a kifejezÒs ÒrtÒke true  

LËthatjuk, hogy egy halmaz aktuËlis ÒrtÒke megadhatÛ az elemek felsorolËsËval 

(vesszővel elvËlasztva), vagy a folyamatos elemsor esetÒn intervallumkÒnt is (a 

.. szimbÛlum segÖtsÒgÒvel). 

A halmaz tÖpusà vËltozÛk jobb megÒrtÒsÒt segÖti, ha ismerjãk a memÛriËban 

valÛ elhelyezÒsãket. Legyen egy intervallum tÖpus az alËbbi. 

type t_naturals = 1 .. 5; // Intervallum tÖpus 

DeklarËlunk egy halmaz tÖpusà vËltozÛt. 

var x : set of t_naturals; // Halmaz tÖpus 5 elemmel 

 

x := [ ] ;                  // ãres halmaz 

 

0 0 0 0 0 

1 2 3 4 5 
 

x := [ 2 .. 4 ] ;       // 3 elemű halmaz 

 

0 1 1 1 0 

1 2 3 4 5 

Az x halmaz tÖpusà vËltozÛ 5 bitet hasznËl. Ha a halmaz ãres, akkor minden 

bitje 0 ÒrtÒkű. A mËsodik esetben a halmaz tÖpusà vËltozÛ felveszi a 2,3 Òs 4 

ÒrtÒket, a megfelelő 3 bit ÒrtÒke tehËt 1 lesz. 
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A halmaz tÖpusà vËltozÛ viselkedÒse eltÒr az eddig megismert skalËr tÖpusoktÛl. 

A halmaz tÖpusà vËltozÛ egyidejűleg tÞbb ÒrtÒket (vagy egyet sem) felvehet, 

mÖg a skalËr vËltozÛnak mindig egy ÒrtÒke van. 

NÒzzãk a halmaz tÖpusà vËltozÛ hasznËlatËt egy konkrÒt feladaton keresztãl. 

EldÞntendő 255-nÒl kisebb egÒszszËmokrÛl, hogy 2-vel, 3-mal Òs 6-tal osztha-

tÛk-e. A feladat megoldËsa sorËn kÒpezzãk a pËros szËmok, Òs a 3-mal oszthatÛ 

szËmok halmazËt. Ezen kÒt halmaz kÞzÞs elemei adjËk a 6-tal oszthatÛ szËmo-

kat.  

A programban vizsgËljuk, hogy a beolvasott szËm melyik halmaz eleme. 

// Halmaz tÖpusà vËltozÛk kezelÒse 

// Zord Benő 2010.03.15.  

 

program halmazok;  

 

type   t_nr             = 1 .. 255; // intervallum tÖpus definÖciÛ 

var     ket, har, hat : set of t_nr; // halmaz tÖpusà vËltozÛ deklarËciÛ 

          x , i              : t_nr; // skalËr vËltozÛ deklarËciÛ 

          c                   : char; // skalËr segÒdvËltozÛ 

begin // Főprogram tÞrzse 

  ket := [] ;   har := []; // Êres halmaz 

  for i:= 1 to 127 do ket := ket + [2 * i]; // 2-vel oszthatÛ szËmok halmaza  

  for i:= 1 to  85 do har :=  har + [3 * i]; // 3-al oszthatÛ szËmok halmaza  

  hat:= ket * har; // 6-al oszthatÛ szËmok halmaza (konjunkciÛ) 

  repeat 

   write('KÒrek egy egÒsz-szËmot 1..255 kÞzÞtt : '); 

   readln( x ); // SzËm bekÒrÒse 

   write(x,' : '); 

   if x in ket then write ('  2 -vel oszthatÛ'); 

   if x in har then write ('  3 -mal oszthatÛ'); 

   if x in hat then write ('  6 -tal oszthatÛ'); 

   writeln; // Sor emelÒs 

  until not (x in [1..255]); // LeËllËs ha  255 < x < 1 

end. 

A program egy futËsi kÒpe az alËbbi ËbrËn lËthatÛ. 
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34. ábra: A halmaz típusú változókat kezelő program képernyőképe 

A halmaz tÖpusà adatok hasznËlatËra nÒzzãnk egy mËsik pÒldËt. 

A program a halmaz hasznËlatËnak előnyÒt mutatja be. Írjunk Pascal fãggvÒnyt, 

amely kÒt szÛ kÞzÞs betűinek szËmËt adja meg a helytől Òs ismÒtlÒstől fãggetle-

nãl (a kis Òs nagybetűt nem kãlÞnbÞztetjãk meg). 

A feladat megoldËsa sorËn kÒpezzãk a szavakat alkotÛ betűk halmazËt. Ezen kÒt 

halmaz kÞzÞs elemei adjËk a kÞzÞs betűk szËmËt. 

Tervezzãk meg a fãggvÒnyt. 

 

35. ábra: A „common” függvény terve 

UtasÖtËslista kÒszÖtÒs. 

// Halmaz tÖpusà vËltozÛ 

// Kis Imre 2010.06.05. 

 

program kozosbetu; 

 

type   t_betu   = 'A'..'Z'; // nagybetű tÖpus  
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   t_kozos  = set of t_betu; // halmaz tÖpus a nagybetűkből 

   st20       = string [20]; // szavak tÖpusa 

 

var   w1,w2    : st20; // szavak globËlis vËltozÛi 

 

function common( x, y : st20 ) : byte; 

  var    k               : byte; // lokËlis segÒdvËltozÛ 

            c               : char; 

            b1, b2, bc : t_kozos; // halmaz tÖpusà segÒdvËltozÛk  

  begin // fãggvÒny tÞrzse 

    b1:=[ ]; b2:=[ ]; // vËltozÛk ãrÖtÒse 

    for k:=1 to length (x) do b1 := b1 + [ upcase ( x [ k ] ) ]; // Első szÛ betűi 

// ből kÒszÖtett halmaz 

    for k:=1 to length (y) do b2 := b2 + [ upcase ( y [ k ] ) ];  // MËsodik szÛ  

// betűiből ËllÛ halmaz 

    bc := b1 * b2; // kÞzÞs elemek: konjunktÖv halmaz  

    k := 0; 

    for c :='A' to 'Z' do if c in bc then inc(k); // kÞzÞs betűk szËmlËlËsa 

    common := k; // fãggvÒny ÒrtÒket kap 

  end; 

 

begin // a főprogram tÞrzse 

  write( ' Első szÛ         : '); readln ( w1 ); 

  write( ' MËsodik szÛ   : '); readln ( w2 ); 

  writeln ( 'A kÞzÞs betűk szËma = ' , common( w1, w2 ) );      // FãggvÒny hÖvËsa 

  readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi kÒpen lËthatÛ. 

 

36. ábra: A közös betűket kereső program képernyőképe 
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Gyakorló feladatok 

F01. KÒszÖtsãnk eljËrËst, amely 5 lottÛszËmot sorsol ismÒtlÒs nÒlkãl. Hasz-

nËljuk ki a halmazok tulajdonsËgËt. 

F02. KÒszÖtsãnk programot, amely a 256-nËl kisebb prÖmszËmokat ËllÖtja elő 

ErathosztenÒsz mÛdszerÒvel. (A mÛdszer leÖrËsËt megtalËljuk a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Eratoszthenesz cÖmen.) 

Ellenőrző kérdések 

K01. HËny, Òs milyen eleme lehet egy halmaz tÖpusnak? 

K02. Mikor hasznËljuk a halmaz adattÖpust? 

K03. Mi a standard skalËr Òs a halmaz tÖpus alapvető kãlÞnbsÒge? 

5.6 Mutatók, dinamikus adatok 

Az eddig hasznËlt mennyisÒgek (vËltozÛk, szegmensek) mind statikusak voltak. 

Ez azt jelenti, hogy a programfejben meghatËrozott mÛdon a Pascal fordÖtÛ 

ezeknek a memÛriËban lefoglalta a deklarËciÛban megadott helyet. 

PÒldËul a var x : array [1..20] of integer ; utasÖtËs hatËsËra a fordÖtÛ 20 egÒsz-

tÖpusà (2 byte) rekeszt lefoglal az x vËltozÛ rÒszÒre. 

Gyakran megtÞrtÒnhet, hogy a tÞmb tÒnyleges mÒrete (amely a program futËsa 

kÞzben kerãl meghatËrozËsra, pl. beolvasËs nyomËn) ennÒl lÒnyegesen kisebb. 

Ez termÒszetesen rontja a memÛria kihasznËlËst, sőt nagymÒretű tÞmbÞk esetÒn 

mËr gondot okozhat. Ugyanilyen problÒmËt okozhat a statikus string tÖpusà 

vËltozÛk hasznËlata. 

PÒldËul a var nam : string[30] ; deklarËciÛ esetÒn a nam vËltozÛ szËmËra a for-

dÖtÛ 31 byte helyet foglal le, noha az aktuËlis ÒrtÒke ( Pl. ’Kis Ili’ esetÒben ) 

csak 7 byte hosszà. 

A vËzolt problÒmËk, megoldËsËra ajËnlja fel a Pascal (Òs mËs nyelvek is) a di-

namikus vËltozÛk hasznËlatËnak lehetősÒgÒt. A dinamikus adatnak nincs neve, 

de van tÖpusa. A pointer a dinamikus adat elÒrÒsÒnek az eszkÞze. 
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37. ábra: A dinamikus adat felépítése 

A dinamikus adatot tËrolÛ rekeszt (vagy rekeszcsoportot) kontÒnernek nevez-

zãk. A Pascal ezeket a kontÒnereket a program futËsa kÞzben hozza lÒtre. 

A tovËbbiakban lÒpÒsről lÒpÒsre mutatjuk be a dinamikus adatok hasznËlatËt. 

a) A pointerek tÖpus definÖciÛja 

A Pascalban lÒteznek standard pointer tÖpusok. A teljessÒg igÒnye nÒlkãl ezek 

kÞzãl felsorolunk nÒhËnyat: 

Pointer bËrmely tÖpusà adatra mutathat:  

PString dinamikus stringre mutat 

PByteArray byte tÖpusà tÞmbre mutat 

PDouble, PExtended, PSingle valÛs tÖpusà adatra mutat 

PInteger integer tÖpusra mutat, stb. 

Mi azonban a programozÛ Ëltal definiËlt pointerekkel foglalkozunk. A pointer 

tÖpust a ^ (karËt) szimbÛlum jelzi. 

type t_bptr   = ^byte; // a pointer nÒv nÒlkãli byte tÖpusà adatra mutat 

         t_iptr    = ^integer; // integer pointer tÖpus 

         t_ptrec  = ^number;  // record pointer tÖpus 

         number = record // előre-definiËlt rekord 

                           nr    : word; // Adatmező 

                           next : t_ptrec; // Pointer mező 

                         end; 

 

 

b) A pointerek deklarËlËsa 
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A fenti tÖpusdefinÖciÛk felhasznËlËsËval deklarËlhatjuk az alËbbi pointer vËlto-

zÛkat : 

var p1,p2 : t_ptrec;          // tipizËlt pointer deklarËciÛ (rekordra mutat) 

          p3   : t_iptr;  // tipizËlt pointer deklarËciÛ (integer tÖpusra mu-

tat) 

          p4   : ^real;           // nem tipizËlt real pointer direkt deklarËciÛja 

LËthatjuk, hogy lehet előzetesen definÖciÛval meghatËrozott tÖpusà, Òs direkt, 

azaz tÖpusdefinÖciÛ nÒlkãl bemutatni pointer vËltozÛkat. 

c) Műveletek pointerekkel 

A pointer tÖpusà vËltozÛ inicializËlËsa: 

new (p1); A pointer egy àj, a p1 Ëltal adott tÖpusà dinamikus kontÒnerre mutat. 

Ez pÒldËnkban a number tÖpusà, nÒvtelen rekord. 

 

38. ábra: A p1 pointer inicializálás után 

Az ÒrtÒkadÛ utasÖtËsok a kÞvetkezők lehetnek. 

A p1:= p2; művelet vÒgrehajtËsa utËn mindkÒt pointer azonos dinamikus kontÒ-

nerre mutat. 

 

39. ábra: A p1:=p2; művelet eredménye 

A p1^ := p2^ ; művelet vÒgrehajtËsa utËn a kÒt dinamikus kontÒner tartalma 

azonos lesz, a kÒt pointer kãlÞnbÞző marad. 
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40. ábra: A p1^:=p2^; művelet eredménye 

Figyeljãk meg, hogy amÖg a pointer tÖpusdefiniËlËsakor Òs deklarËlËsakor a ^ jel 

a tÖpus előtt van, addig az ÒrtÒkadËskor a vËltozÛ neve mÞgÒ Örjuk. 

A number rekordtÖpus mËsodik mezője (next) szintÒn t_ptrec tÖpusà, Ögy a kÞ-

vetkező ÒrtÒkadËs helyÒnvalÛ: p2^.next := p1; 

A művelet vÒgrehajtËsa utËn a kontÒner tartalma az alËbbi ËbrËn lËthatÛ. 

 

41. ábra: A p2^.next := p1; művelet eredménye 

HasonlÛkÒppen adhatunk ÒrtÒket a kontÒner mËsik mezőjÒnek is : 

p2^.nr := 234; melynek vÒgrehajtËsa utËn a kontÒner tartalma a kÞvetkező ËbrËn 

lËthatÛ. 

 

42. ábra: A p2^.nr := 234; művelet eredménye 

A pointer tÖpusà vËltozÛ nullËzËsa a p1 := nil; utasÖtËssal tÞrtÒnhet. Ennek 

eredmÒnyekÒppen a p1 nem mutat semmilyen cÖmre. A nil a Pascalban vÒdett 

kulcsszÛ. 
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A dinamikus kontÒner Ëltal elfoglalt hely a program futËsa kÞzben felszabadÖt-

hatÛ a Dispose (p1); utasÖtËssal. EzutËn a p1 Ëltal jelÞlt kontÒner megszűnik (de 

a pointer nem). 

d) Műveletek dinamikus adatokkal 

p3^ :=125; // p3 integer kontÒner felveszi a 125 ÒrtÒket 

 

p4^:= 0.01; // p4 valÛs kontÒner felveszi a 0.01 ÒrtÒket 

 

inc (p3^ , 5); // p3 kontÒner àj ÒrtÒke 130 lesz (előzőleg 125 

volt) 

e) Dinamikus adatokkal kãlÞnfÒle stuktàrËk ÒpÖthetők fel. 

– ElőrelËncolt dinamikus vektor. Ennek szerkezetÒt az alËbbi Ëbra mutatja. 

 

43. ábra: Előreláncolt dinamikus vektor 

Az egÒsz vektor egyetlen pointerrel (gyÞkÒr) megadhatÛ, amely a legelső kon-

tÒnerre mutat. Minden kontÒner tartalmazza a kÞvetkező elemre mutatÛ poin-

tert. Az utolsÛ elem pointer mezője nil, ez jelzi a vektor vÒgÒt. 

– HËtralËncolt dinamikus vektor. HasonlÛ, mint az előző, de minden kontÒner 

pointere az előző elemre mutat. 

–  
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44. ábra: Hátraláncolt dinamikus vektor 

A kÒt tÖpus kÞzÞtt a felhasznËlËs mÛdja tesz kãlÞnbsÒget.  A bemutatott egysze-

resen lËncolt vektorok hasznËlatËt nehezÖti, hogy csak egy irËnyban lehet vÒgig-

jËrni a vektor elemeit. Ezt a hiËnyossËgot kãszÞbÞli ki a kÞvetkező tÖpus. 

– KÒtszeresen lËncolt dinamikus vektor. 

 

45. ábra: Kétszeresen láncolt dinamikus vektor 

Amint az ËbrËn is lËthatÛ, minden dinamikus kontÒner 2 pointert hasznËl. Az 

egyik előre, a mËsik hËtrafelÒ mutat. Ezzel a vektorban mindkÒt irËnyban lehet 

lÒpkedni. Az egypointeres vektor struktàra mËsik formËja a kÞvetkező. 
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Egyszeresen lËncolt dinamikus gyűrű. 

 

46. ábra: Egyszeresen láncolt dinamikus vektor 

A vektor utolsÛ elemÒnek pointere az első elemre mutat. Ezzel a megoldËssal 

minden elem elÒrhető akkor is, ha csak a vektor egyetlen pointerÒt ismerjãk. 

LÒtezik mÒg a kÒtszeresen lËncolt dinamikus gyűrű is. Ennek felÒpÖtÒse az 

utÛbbi kÒt tÖpus egyesÖtÒsÒvel szerkeszthető meg. 

KãlÞnleges struktàra a dinamikus fa. Ennek felÒpÖtÒsÒt az alËbbi Ëbra mutatja. 

 

47. ábra: Dinamikus fa 

Ezekkel a speciËlis fa struktàrËkkal gyors (rekurzÖv) dekÛdolÛ programok kÒ-

szÖthetők. A pÒldatËrban talËlunk egy Morse dekÛdolÛ programot, amely ezt a 

fa struktàrËt hasznËlja fel. 

NÒzzãnk egy pÒldËt a dinamikus vektorok alkalmazËsËra. A program egy deci-

mËlis szËmot alakÖt Ët binËrisba àgy, hogy a biteket dinamikus vektorba gyűjti. 

Minden dinamikus kontÒner pointere  az előző rekordra mutat, a legelső pointe-
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re = NIL. Az egyes biteket az osztÛ algoritmus alkalmazËsËval hatËrozzuk meg 

( lËsd 1.1.1 fejezet). A feladatot hËtra lËncolt dinamikus vektor felÒpÖtÒsÒvel 

oldjuk meg. program utasÖtËs listËja a kÞvetkező. 

// HËtra lËncolt dinamikus vektor 

// Kis PËl 2010.01.01. 

 

program dec_bin; 

 

type       t_ptr = ^bit; // kontÒner tÖpus definÖciÛ 

               bit= record 

                            num : 0..1; // Adat mező : intervallum tÖpusà 

                            prev : t_ptr; // HËtra mutatÛ pointer 

                        end; 

 

var       n,m      : longint; // globËlis vËltozÛk 

          pold, p   : t_ptr; 

begin 

  write('DecimËlis szËm: '); readln(n); // Az ËtalakÖtandÛ decimËlis szËm beolva//sËsa 

  m := n; // Elmentjãk az eredeti szËmot  

  pold := nil; // NullËzzuk a gyÞkÒr pointert  

  while n>0 do  // AmÖg a szËm 0 nem lesz 

    begin // UtasÖtËs nyitÛ zËrÛjel 

      new(p); // Ôj dinamikus kontÒner lÒtrehozËsa 

      p^.num := n mod 2; // ElőËllÖtjuk a soron kÞvetkező bitet  

// (maradÒk) 

      n := n div 2; // Leosztjuk kettővel a szËmot 

      p^.prev := pold; // Az àj kontÒner pointere az előző elemre //mutat  

      pold:= p; // AktuËlis pointer lesz a rÒgi 

    end; // UtasÖtËs csukÛ zËrÛjel 

 

{ Most kiÖratjuk a dinamikus vektort visszafelÒ } 

 

  writeln; write(m,' = '); // Az eredeti decimËlis szËm 

  while p <> nil do // AmÖg a vektor elejÒre Òr ismÒtel 

    begin // UtasÖtËs nyitÛ zËrÛjel 

      write (p^.num); // Az aktuËlis bit kiÖrËsa 

      p := p^.prev; // A pointer visszalÒp 

    end;  // UtasÖtËs csukÛ zËrÛjel 

  readln; 

end. 
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Programunk futËsi kÒpe a kÞvetkező. 

 

48. ábra: A kettes számrendszerbe átváltó program képernyőképe 

Gyakorló feladatok 

F01. KÒszÖtsãnk make_din nÒven eljËrËst, amely paramÒterben Ëtvesz egy 

egÒsz szËmot (n), majd lÒtrehoz egy n elemű előrelËncolt dinamikus 

vektort 10 Òs 50 kÞzÞtti vÒletlen szËmokbÛl. A gyÞkÒrpointert  kimenő 

paramÒterben adja Ët. 

F02. KÒszÖtsãnk Pascal programot, amely az F01. feladatban leÖrt eljËrËst ak-

tivizËlja, Òs annak pointerÒvel a dinamikus vektor elemeit a kÒpernyőre 

listËzza. 

Ellenőrző kérdések 

K01. Mi a dinamikus adat meghatËrozËsa ? 

K02. Milyen dinamikus struktàrËkat ismer ? 

K03. Hogyan deklarËlhatunk egy dinamikus kontÒnerre mutatÛ pointert ? 

5.7 File kezelés a Pascal nyelvben 

A file (ËllomËny) logikailag Þsszefãggő adatok rendezett halmaza. Mi a tËrgya-

lËsunk sorËn szűkebb Òrtelemben a hËttÒrtËrolÛn ( lemezegysÒg, CD, kãlső tËro-

lÛn) elhelyezett adathalmazkÒnt kezeljãk a file-okat. 
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A file kezelÒst a Pascal 5.szintjekÒnt Òrtelmezzãk. IsmÒtlÒskÒppen Ëlljon itt a 

korËbbi 4 szint felsorolËsa :  

– 1. szint  ÇpÖtőelemek 

– 2. szint  KifejezÒsek 

– 3. szint  UtasÖtËsok 

– 4. szint  Program szegmentËciÛ 

KorËbbi mÛdszerãnket alkalmazva, a file kezelÒst is lÒpÒsenkÒnt mutatjuk be. 

a) A file azonosÖtËsa 

A lemezen teljes, vagy fizikai nÒvvel: drive : <útvonal> név.kiterjesztés, ahol 

- a drive (meghajtÛ) a lemezegysÒg logikai betűjele, 

- az elÒrÒsi àt (path) a kÞnyvtËrszerkezet elemeiből Ëll, 

- a nÒv a file tÒnyleges neve, amely lehetőleg szimbolikus nÒv legyen, 

mivel egyÒbkÒnt nÒmely fordÖtÛ hibaãzenetet ad, 

- vÒgãl a kiterjesztÒs a file tÖpusËra utal. Sok ËltalËnosan elterjedt kiter-

jesztÒs van hasznËlatban, ezeket ne hasznËljuk mËs cÒlra. 

Gyakori kiterjesztÒsek: 

– pas: Pascal forrËs program 

– dpr: Delphi project 

– txt: SzÞveges (text) ËllomËny 

– doc: DokumentËciÛ 

– xls: Excel ËllomËny 

– ddd: Diagram designer (folyamatËbra tervező) 

– dat: Adatok ËllomËnya, stb. 

A file neve Òs kiterjesztÒse kÞzÒ pontot teszãnk. Egy fizikai file nÒv lehet a kÞ-

vetkező az alËbbi. 

 D:\work\tp7\matrix.dat 

A Pascal programban a file azonosÖtËsa szimbolikus nÒvvel (file vËltozÛ) tÞrtÒ-

nik, 

pÒldËul: f1,f2. 
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Hasznos, ha a programozÛ bizonyos konvenciÛk szem előtt tartËsËval vËlasztja 

meg a vËltozÛ nevÒt. E konvenciÛ szerint a file vËltozÛ mindig f betűvel kezdő-

dik. 

b) A file tÖpusa  

A Pascal hËrom tÖpusba sorolja a file-okat: 

– tÖpusos file (bËrmely standard v. nem standard tÖpus) 

– tÖpus nÒlkãli file  

– text tÖpusà file 

A file kezelÒse tÖpusonkÒnt eltÒr.  

c) A file mÒrete 

A file mÒretÒt a benne tËrolt azonos tÖpusà rekordok szËma hatËrozza meg. A 

rekordok szËmËt az egÒsztÖpusà filesize(f) standard fãggvÒny adja meg. Az 

egyes rekordok hosszËt a sizeof (elem) fãggvÒny adja meg byte-okban. Így a 

file teljes helyfoglalËsa a filesize (f) * sizeof (elem) szorzattal adÛdik. 

d) A file vËltozÛ 

A programban deklarËlt szimbolikus file nÒvhez (pl. f) a string tÖpusà tÒnyleges 

file nevet (pl. nev) az assign (f,nev) standard eljËrËs rendeli hozzË. 

e) A file kezelÒse 

– - szekvenciËlis (a rekordok elÒrÒse sorosan –egymËs utËn –tÞrtÒnik) 

– - random (bËrmely rekord kÞzvetlen elÒrhető) 

f) A file deklarËlËsa  

MËs vËltozÛkhoz hasonlÛan, a file vËltozÛt is deklarËljuk. 

– tÖpusos 

var f : file of <tÖpus>;   pÒldËul.: var f : file of byte; 

– tÖpus nÒlkãli 

var f : file; 

– text 

var f : text; 
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g) A file megnyitËsa   

A file-t hasznËlata előtt meg kell nyitni. Ezt kÒtfÒlekÒppen tehetjãk: 

– olvasËsra 

reset (f); TÖpusos file esetÒn Örni is lehet a file-ba, szÞveges file esetÒn csak olvasni. 

– ÖrËsra 

rewrite (f); LÒtező fËjlnËl tÞrli a file tartalmËt! 

append (f); Csak szÞveges file esetÒn műkÞdik, a file vÒgÒhez lehet hozzËÖrni. 

A file pointer  a file egy rekordjËra mutat. MegnyitËskor az első fizikai, de 0.-k 

szËmà rekordra mutat. 

A file szerkezetÒt az alËbbi Ëbra szemlÒlteti. A file vÒgÒn az EOF (End of File) 

marker talËlhatÛ, amely logikai mennyisÒgkÒnt kezelhető : EOF ( f ) mindaddig 

true , amÖg a file pointer  ≤ n . 

 

49. ábra: A típusos file szerkezet 

Ne tÒvesszãk Þssze a file rekordjËt a korËbban megismert record adattÖpussal. 

A file pointer is csak nÒvrokona a dinamikus adatra mutatÛ pointer tÖpusoknak. 

h) Adat olvasËsa file-bÛl 

A mËr megnyitott file egy rekordjËnak olvasËsa a read (f, adat) kÒtparamÒteres 

eljËrËssal tÞrtÒnik. Az adatËramlËs irËnya : f  adat. Minden olvasËs utËn a file 

pointer ÒrtÒke eggyel nő. Fontos szabËly, hogy az adat vËltozÛ tÖpusa korrelËl ( 

tÖpusos file estÒn azonos ) a file tÖpusËval. 

 

i) Adat ÖrËsa file-ba 

Az adat vËltozÛt a mËr megnyitott file egy rekordjËra a write ( f, adat ) kÒtpa-

ramÒteres eljËrËssal Örhatjuk fel. Az adatËramlËs irËnya : adat  f . Minden ÖrËs 

utËn a file pointer ÒrtÒke eggyel nő. 
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j) A file lezËrËsa 

A file-t hasznËlatËnak vÒgÒn a close (f) eljËrËssal le kell zËrni. A Pascal prog-

rambÛl valÛ kilÒpÒs minden megnyitott file lezËrËsËt eredmÒnyezi. 

A kÒsőbbiekben mÒg tovËbbi file kezelő eljËrËsokat is megismerãnk.  

5.7.1 TÖpusos file 

NÒzzãnk most kÒt minta pÒldËt a tÖpusos file kezelÒsÒre. 

Olvassunk be egÒsz-szËmokat billentyűről az a tÞmbbe, Örjuk fel a tÞmbÞt a 

lemezre egy egÒsztÖpusà ËllomËnyba, majd olvassuk vissza a lemezről az adato-

kat a b tÞmbbe Òs hasonlÖtsuk Þssze a -val. A feladat megoldËsa sorËn kÒszÖt-

sãnk eljËrËst a beolvasËsra, a file-ba valÛ felÖrËsra Òs a visszaolvasËsra. 

A beolvasÛ eljËrËs terve a kÞvetkező. A beolvasott adatok szËmËt a k formËlis 

paramÒter helyÒn, mÖg az adatok tÞmbjÒt az x formËlis paramÒter helyÒn adja Ët 

az eljËrËs. A k egÒsztÖpusà, mÖg x alkalmas tÞmb tÖpusà, mindkettő kimenő pa-

ramÒter. 

 

50. ábra: A beolvasó eljárás terve 

Az adatok tÞmbjÒnek tÖpusËt a 

type t_tomb  = array[1..10] of integer; 

definÖciÛ adja meg. 

A beolvasÛ eljËrËs a kÞvetkező. 

procedure data_in (var k: byte ; var x: t_tomb);    

    var i : byte; // lokËlis ciklusvËltozÛ 

    ch : char; // segÒdvËltozÛ 

    begin 

      i:=1; 

      repeat 

        write('EgÒsz szËm : '); 
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        readln( x[i] ); // Az i.-ik adat bekÒrÒse 

        inc( i ); // CiklusvËltozÛ nÞvelÒse 

        write(‘TovËbb (I/N) ? : '); 

        readln( ch );  // Folytatja ? 

      until  ch in [’n’ , ’N’] ; // N,n esetÒn leËll 

      k:= i – 1; // k = adatok darabszËma  

    end; 

Az eljËrËs mindaddig ismÒtli a beolvasËst, amÖg a TovËbb kÒrdÒsre a beolvasott 

karakter kis-, vagy nagy N betű. 

MËsodik eljËrËsunk az x paramÒter helyÒn Ëtvett k darab adatot a lemezre Örja. 

Ezek megfelelő tÖpusà bemenő paramÒterek. Az eljËrËs feltÒtelezi, hogy a file 

fizikai neve mËr hozzË van rendelve a file vËltozÛhoz. Ezt az utasÖtËst – assign ( 

f, fnam ) – cÒlszerűen a főprogram tÞrzs elejÒn adjuk ki, mivel tÞbb eljËrËs is 

hasznËlja a file-t. 

 

51. ábra: A file felíró eljárás terve 

Az eljËrËs utasÖtËslistËja a kÞvetkező. 

procedure wr_file ( k: byte ; x: t_tomb ); 

  var i : byte; // lokËlis ciklusvËltozÛ 

  begin 

    rewrite ( f ); // file megnyitËsa ÖrËsra 

    for i:=1 to k do write (f , x[i] ); // k db elem felÖrËsa 

    close ( f );  // file lezËrËsa  

  end; 
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Harmadik eljËrËsunk a file tartalmËt olvassa fel egy tÞmbbe. A formËlis para-

mÒterek a data_in eljËrËsÒhoz hasonlÛ mÛdon kimenő tÖpusàak. 

 

52. ábra: A file olvasó eljárás terve 

Az eljËrËs utasÖtËslistËja a kÞvetkező. 

procedure rd_file (var k: byte ; var x: t_tomb);     

   var i : byte; // lokËlis ciklusvËltozÛ 

   begin 

     reset ( f ); // file megnyitËsa olvasËsra 

     k := filesize ( f ); // A file rekordjainak szËma 

     if k > 0 then  // Ha a file nem ãres 

       for i:=1 to k do read (f , x[i] ); // BeolvasËs 

     close ( f ); // file lezËrËsa  

   end; 

VÒgãl megÖrjuk a tÞmb adatait kiÖrÛ eljËrËst. 

 

53. ábra: A kiíró eljárás terve 

procedure data_out (k: byte ; x: t_tomb);  

   var i : byte; // lokËlis ciklusvËltozÛ 

   begin 

     writeln; // SoremelÒs 

     for  i:=1 to k do write(x [i] : 4 ); // A szËmok kiÖrËsa 4 karakterhelyre 

   end; 

Ezek utËn megÖrhatjuk a teljes programot az alËbbi mÛdon. 

// EgÒsztÖpusà file kezelÒse 
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// Kis Aliz 2010.05.01. 

 

program wr_rd_integer_file;  

 

type  t_tomb  = array[1..10] of integer; 

var        f       : file of integer; 

             fnam : string [20]; // A file fizikai nevÒnek vËltozÛja 

             n       : byte; // DarabszËm 

             a, b   : t_tomb; // AdattËrolÛ tÞmbÞk 

 

< a megÖrt 4 eljËrËs bemËsolËsa > 

 

begin // Fő program tÞrzse 

  write(‘A file neve: '); readln( fnam ); // A file fizikai nevÒnek bekÒrÒse 

  assign(f, fnam ); // Nevek egymËshoz  rendelÒse 

  data_in ( n, a ); // Adatok bekÒrÒse a –ba 

  wr_file ( n, a ); // FelÖrËs file-ba 

  rd_file ( n, b ); // VisszaolvasËs b – be 

  data_out ( n, a ); // KiÖratËs :  a 

  data_out ( n, b ); // KiÖratËs :  b 

  readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi lesz. 

 

54. ábra: Az egész típusú file-t kezelő program futási képe 

Gyakorta szãksÒg van Þsszetett adattÖpusok file-ban tËrolËsËra Òs kezelÒsÒre. A 

tovËbbiakban erre adunk egy pÒldËt. 

Az Þsszetett adattÖpus egy dolgozÛ nevÒt, szãletÒsi dËtumËt Òs ÛrabÒrÒt tartal-

mazza. Ehhez az alËbbi tÖpusdefinÖciÛt kÒszÖtjãk. 
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type  t_worker = record 

                               nam  : string [30]; 

                               birth  : longword; // ÇÇÇÇHHNN 

                               wage : single; // EUR 

                            end; 

A mezőleÖrÛkhoz az angol elnevezÒseket azÒrt hasznËljuk, mert a magyar nyel-

vű vËltozat nem megengedett Òkezetes betűket kÖvËnna (magyarul: nev, ber, 

szul lenne). A dolgozÛk tÞmbjÒnek tÖpusa a kÞvetkező. 

type t_staff = array[1..10] of  t_worker; 

PÒldËnkban csak 10 dolgozÛnak foglalunk helyet statikus tÞmbbe, ha ezzel jÛl 

műkÞdik a program, akkor igÒny szerint nÞvelhető a tÞmb mÒrete, vagy nagy 

dolgozÛ szËmhoz dinamikus tÞmbÞt cÒlszerű hasznËlni. 

ElőszÞr a dolgozÛk adatainak bevitelÒre kÒszÖtãnk eljËrËst. A terv hasonlÛ az 

előző feladatban hasznËlt data_in eljËrËs tervÒhez. Az eljËrËs utasÖtËslistËja eltÒr 

az egyszerű egÒsz ÒrtÒkeket beolvasÛ szegmenstől. 

procedure input (var k : byte ; var x : t_staff ); 

  var i : byte; // lokËlis ciklusvËltozÛ 

  begin 

    write(’DolgozÛk szËma : ’) 

    readln(k) ; // A dolgozÛk szËmËnak megadËsa 

    for i:=1 to k do // ismÒtlÒs k - szor 

      with x [i] do  // Az i.-ik dolgozÛ 

        begin // UtasÖtËs zËrÛjel 

          write (’NÒv                     : ’); 

          readln (nam) ;  // NÒv bekÒrÒse 

          write (’SzãletÒs dËtuma : ’); 

          readln (birth) ; // SzãletÒs dËtuma 

          write (’ÑrabÒr                : ’); 

          readln(wage) ; // ÑrabÒr 

        end;  // UtasÖtËs zËrÛjel 

  end; 

Az adatok tÞmbjÒt a file-ba ÖrÛ eljËrËs terve Òs paramÒterezÒse is hasonlÛ az 

előző feladatban megismert wr_file eljËrËshoz.  

procedure save ( k : byte ; x : t_staff ); 

  var i : byte; // lokËlis ciklusvËltozÛ 

  begin 

     rewrite ( f ); // file megnyitËsa ÖrËsra 

     for i:=1 to k do write (f , x[i] ); // k db elem felÖrËsa 

     close ( f ); // file lezËrËsa  

  end; 
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Az eddig megÖrt programot cÒlszerű kiprÛbËlni: aktivizËlni kell az input Òs save 

eljËrËsokat ! Erre az alËbbi programot Örjuk meg. 

// Rekordok file-ba ÖrËsa 

// Barna PËl 2009.05.06. 

 

program workers; 

 

type  t_worker = record 

                               nam  : string [30]; 

                               birth  : longword; // ÇÇÇÇHHNN 

                               wage : single; / EUR 

                            end; 

 

         t_staff = array[1..10] of  t_worker; 

 

const fnam = ’workers.dat’; // A file neve 

 

var   adatok : t_staff ; 

                 n  : byte; 

                 f   : file of t_worker; // Rekord tÖpusà file 

 

< az input Òs save eljËrËsok bemËsolËsa > 

 

begin 

  input (n,adatok); // DolgozÛk adatainak bekÒrÒse 

  assign (f, fnam); 

  save (n, adatok); 

end. 

Eddig megÖrt prÛba programunk futËsi kÒpe a kÞvetkező. 

 

55. ábra: Az record típusú file-ba író program futási képe 
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Ellenőrizni kell a workers.dat file meglÒtÒt Òs mÒretÒt. 

 

56. ábra: A workers.dat file tulajdonságai 

A file a kÞnyvtËrban lÒtezik. Tudjuk, hogy 3 rekord van benne. Egy rekord 

helyfoglalËsËt a sizeof (t_worker) fãggvÒny adja meg. A rekord első mezője 

(nam) 31 byte, a mËsodik (birth) 4 byte, mÖg a harmadik (wage) 4 byte hosszà. 

Így egy dolgozÛ rekordja Þsszesen 39, kerekÖtve 40 byte, 3 dolgozÛÒ 120 byte. 

Megjegyezzãk, hogy a Pascal 16 bites PC rendszerre ÖrÛdott, az alapfogalmak 

fejezetben megadott adattÖpusok 32 bites gÒpi reprezentËciÛra (Delphi) vonat-
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koznak. EzÒrt az ott megadott mezőhosszak eltÒrnek a Pascal Ëltal hasznËltak-

tÛl. 

A tovËbbiakban programot kÒszÖtãnk a workers.dat file-ban rÞgzÖtett adatok 

hasznËlatËra. Programunk a load eljËrËs segÖtsÒgÒvel felolvassa a dolgozÛk ada-

tait, a szãletÒsi dËtum szerint rendezve a kÒpernyőre listËzza. A file-bÛl valÛ 

felolvasËshoz deklarËljunk load nÒven eljËrËst. Ez is hasonlÛ a korËbban bemu-

tatott rd_file minta eljËrËshoz. 

procedure load (var k : byte ; var x : t_staff ); 

  var i : byte; // lokËlis ciklusvËltozÛ 

     begin 

       reset ( f ); // file megnyitËsa olvasËsra 

       k := filesize ( f ); // A file rekordjainak szËma 

       if k > 0 then  // Ha a file nem ãres 

          for i:=1 to k do read (f , x[i] );  // BeolvasËs 

       close ( f );  // file lezËrËsa  

    end; 

A szãletÒs dËtuma szerinti sorba rendezÒst a mËr megismert buborÒk algoritmus 

alkalmazËsËval oldjuk meg. Programunk az alËbbi lesz. 

// Rekordok file-bÛl olvasËsa Òs rendezÒse 

// ZÞld PÒter 2009.05.06. 

 

program workers; 

 

type  t_worker = record 

                               nam  : string [30]; 

                               birth  : longword; 

                               wage : single; 

                            end; 

 

         t_staff = array[1..10] of  t_worker; 

 

const fnam = ’workers.dat’; // A file neve 

 

var   adatok : t_staff ; 

             n,i,j  : byte; 

                 f   : file of t_worker; // Rekord tÖpusà file 

                 z  : t_worker; // SegÒdvËltozÛ a cserÒhez 

 

< a load eljËrËs bemËsolËsa > 

 

begin 

  assign (f, fnam); 

  load (n, adatok); // file felolvasËsa 
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  for i:=1 to n do // ListËzËs rendezÒs előtt 

   with dolg[i] do 

     writeln (nam:10, birth:12, wage:10:2,' EUR'); 

   

  for i:=1 to n do // RendezÒs kettős ciklussal 

   for j:=1 to n-1 do 

    if adatok[j].birth > adatok[j+1].birth then 

     begin 

       // KÒt rekord cserÒje 

      z:= adatok[j]; adatok[j]:=adatok[j+1]; adatok[j+1]:=z; 

     end; 

 

  for i:=1 to n do // ListËzËs a rendezÒs utËn 

   with dolg[i] do 

     writeln (nam:10, birth:12, wage:10:2,' EUR'); 

  readln; 

end; 

A program futËsi kÒpe a kÞvetkező. 

 

57. ábra: Az record típusú file-ból olvasó program futási képe 

Gyakorló feladatok 

F01. KÒszÖtsãnk programot, amely az első 5 termÒszetes szËm ismÒtlÒs nÒl-

kãli permutËciÛit ËllÖtja elő, listËzza a kÒpernyőre, majd perm5.dat nÒ-

ven a lemezre Örja. 

F02. Hozzunk lÒtre angle.dat nÒven a lemezen olyan file-t, amely 100 db 

random generËtorral sorsolt 0 Òs 180° kÞzÞtti szÞgeket tartalmaz. Ol-
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vassuk fel ezeket a file-bÛl Òs listËzzuk a kÒpernyőre (soronkÒnt 8 szÞ-

get 2 tizedes pontossËggal ). 

Ellenőrző kérdések 

K01. Milyen file tÖpusokat ismer? 

K02. Melyik a file mÒretÒt megadÛ utasÖtËs? 

K03. Mi jelzi a file vÒgÒt a lemezen? 

K04. Mik a file kezelÒs lÒpÒsei? 

5.7.2 Text file 

A szÞveges ËllomËnyok kezelÒsÒre annak jelentősÒge miatt a  Pascal szËmos 

lehetősÒget (segÒdprogramokat, rutinokat) ajËnl. A text file csak karaktereket 

tartalmazhat. Szerkezete Òs kezelÒse eltÒr az előző fejezetben megismert tÖpusos 

file kezelÒstől. A text file vËltozÛ hosszàsËgà rekordokbÛl Ëll, szemben a tÖpu-

sos file-al, amelynÒl a rekordhossz ËllandÛ. A text file szerkezetÒt az alËbbi Ëbra 

mutatja. 

 

58. ábra: Az text file szerkezete 

A text file minden rekordja egy szÞvegsor, amelyet string tÖpuskÒnt kezelhe-

tãnk. A sorok vÒgeit az EOL (End of Line) marker jelzi. A tÖpusos file-nËl erre 

nem volt szãksÒg az ismert Òs ËllandÛ rekordmÒret miatt. Az egÒsz ËllomËny 

vÒgÒt az EOF (End of File) marker jelzi. 

ÍrËs text file-ba leggyakrabban a writeln (f, sor); utasÖtËssal tÞrtÒnhet. Az adat-

ËramlËs irËnya : f  sor. OlvasËs text file-bÛl a readln (f, sor); utasÖtËssal tÞr-

tÒnhet. Ekkor az  adatËramlËs irËnya : sor  f. 

A file fizikai Òs logikai nevÒnek egymËshoz rendelÒsÒre a mËr megismert 

assign( f, fnam); utasÖtËst hasznËljuk. A text file megnyitËsa Òs lezËrËsa is a 

tÖpusos file kezelÒsÒnÒl bemutatott mÛdon tÞrtÒnik. A text file ÖrËsa Òs olvasËsË-
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ra javasoljuk a soronkÒnti műveletvÒgzÒst  alkalmas string tÖpusà vËltozÛ fel-

hasznËlËsËval. 

A fentiek szemlÒltetÒsÒre nÒzzãnk egy pÒldËt: Olvassunk be egy lÒtező szÞve-

ges ËllomËnyt a lemezről. Írjuk ki a kÒpernyőre, konvertËljuk nagybetűsre, majd 

azonos nÒven, de big kiterjesztÒssel Örjuk fel a lemezre. VÒgãl olvassuk vissza a 

lemezről Òs Örjuk ki a kÒpernyőre a mÛdosÖtott ËllomËnyt. A megoldËshoz eljË-

rËsokat tervezãnk. 

 

59. ábra: A file olvasó eljárás terve 

Az első formËlis (k) paramÒter egÒsztÖpusà, mÖg a mËsodik a sorokat tËrolÛ 

tÞmb tÖpus kell legyen. 

type       t_sor = string[80]; // tÖpus 1 sor szÞveghez 

 // (max. 80 karakter) 

              t_txt = array[1..100] of t_sor; // tÖpus az egÒsz ËllomËnyhoz 

A megtervezett eljËrËsunk utasÖtËs listËja a kÞvetkező. 

procedure rd_text (var k: byte ; var x: t_txt ); 

  var   ext : string[3]; // A kiterjesztÒs 3 karakteres 

  begin 

    write(’File neve                  : '); 

    readln(fnam); // A text file neve kiterjesztÒs nÒlkãl 

    write(’File nÒv kiterjesztÒse : '); 

    readln(ext); // KãlÞn kÒrjãk a kiterjesztÒst beolvasni 

    assign(f, fnam + ’.’ + ext); // file teljes nÒv előËllÖtËsa 

    reset(f); // MegnyitËs olvasËsra 

    k := 0; // sor szËmlËlÛ (formËlis paramÒter) 

    while not eof(f) do  

      begin 

        inc(k); 

        readln ( f, x [ k ] ); // k.-ik sor beolvasËsa 

      end; 

    close ( f ); 

  end; 
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SzãksÒgãnk lesz a mÛdosÖtott szÞveg file-ra ÖrËsËhoz a wr_text eljËrËsra. 

 

60. ábra: A file felíró eljárás terve 

Az eljËrËs utasÖtËs listËja a kÞvetkező. 

procedure wr_text (k: byte ; x: t_txt); 

  var i : byte; 

  begin 

    assign(f,nev + ’.big’); // MÛdosÖtott kiterjesztÒs 

    rewrite( f ); // File megnyitËs ÖrËsra 

    for i:=1 to k do writeln(f,x[i]);  // k db sor felÖrËsa 

    close(f); 

  end;  

Ezek utËn megÖrhatjuk az egÒsz, műkÞdő programunkat. 

// Text file kezelÒse 

// KÒk SËra 2009.05.06. 

 

program text_file; 

 

type       t_sor  = string[80]; // 1 sor szÞveg 

               t_txt  = array[1..50] of t_sor;  // az egÒsz ËllomËny 

 

var         f       : text; 

           fnam    : string[20]; 

              n,i,j   : byte; 

             msg   : t_txt; 

 

procedure rd_text (var k: byte ; var x: t_txt ); 

  < eljËrËs bemËsolËsa > 

 

procedure wr_text (k: byte ; x: t_txt); 

 < eljËrËs bemËsolËsa > 

 

begin // főprogram  

  rd_text(n,msg); // Text file beolvasËsa 

  writeln(’A text file : ’); 

  for i:=1 to k do writeln(x[i]); // ListËzËs a kÒpernyőre 

  for i:=1 to n do // SoronkÒnt  
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   for j:=1 to length(msg[i]) do  

     msg[i,j]:=upcase(msg[i,j]); // minden betű nagybetűsre vËltËsa 

  wr_text(n,msg); // File ba ÖrËs 

  writeln(’A mÛdosÖtott text file : ’); 

  for i:=1 to k do writeln(msg[i]); // ListËzËs a kÒpernyőre 

  readln; 

end. 

Figyeljãk meg, hogy az egÒsz szÞveget tartalmazÛ msg[i] vËltozÛ egy indexes 

formËja egy egÒsz sort (az i-ediket), mÖg kÒt indexes formËja: msg[i,j] egyetlen 

karakter (az i.-edik sor j.-edik karaktere) jelÞli. 

A program futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

61. ábra: Az text file-t kezelő program futási képe 

Gyakorló feladatok 

F01. KÒszÖtsãnk programot, amely kÒt text file hosszËt vizsgËlja. A vÒg-

eredmÒny az alËbbi 3 ãzenet valamelyike: - a kÒt file azonos hosszàsË-

gà; - az első file hosszabb; - a mËsodik file hosszabb. 

F02. KÒszÖtsãnk programot, amely kÒt text file ÞsszeadËsËbÛl egy harmadi-

kat kÒszÖt a lemezen. 
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Ellenőrző kérdések 

K01. Miben kãlÞnbÞzik a tÖpusos Òs text file rekordja? 

K02. Mely utasÖtËssal olvasunk text file-bÛl? 

K03. Mi jelzi a sor vÒgÒt text file esetÒben? 

5.7.3 TÖpusnÒlkãli file 

NÒmely alkalmazËsban szãksÒg lehet tÖpusnÒlkãli, helyesebben ismeretlen tÖpu-

sà file kezelÒsÒre. Ez akkor fordul elő, ha nem a sajËt alkalmazËsunk ËllÖtotta 

elő a vizsgËlni, vagy hasznËlni kÖvËnt ËllomËnyt. Ilyen esetekben eldÞnthetjãk, 

hogy mekkora rekordmÒretet hasznËljunk. EmlÒkeztetőãl az ismert tÖpusà file 

esetÒben a rekord mÒretÒt a sizeof (tipus) fãggvÒny adta meg. A rekord mÒretÒt 

a file megnyitËsakor adjuk meg. OlvasËsra valÛ megnyitËshoz: reset (f , bl); 

kÒtparamÒteres standard eljËrËst hasznËljuk, ahol bl adja a rekord (vagy blokk) 

hosszËt byte egysÒgben. A blokkhossz megvËlasztËsa megfontolËst igÒnyel, 

mivel ÒrtÒke Þsszefãgg a file mÒretÒvel. A file mÒrete a blokkhossz egÒszszËmà 

tÞbbszÞrÞse kell legyen. Minden esetben jÛ a bl=1 vËlasztËs, ekkor azonban a 

tÖpusnÒlkãli file temÒrdek rekordkÒnt (mindegyik 1 byte) lesz kezelve. 

ÍrËsra valÛ megnyitËshoz a rewrite(f, bl); szintÒn kÒtparamÒteres standard eljË-

rËst hasznËljuk. 

A tÖpusnÒlkãli file olvasËsa a blockread(f, membuf, sizeof(membuf), db); nÒgy 

paramÒteres eljËrËssal tÞrtÒnik, ahol 

– f: file vËltozÛ, 

– membuf: deklarËlt memÛria terãlet, ahova a file adatËt olvassuk, 

– sizeof(membuf): memÛria puffer mÒrete, 

– db: a beolvasott rekordok szËma (az eljËrËs adja kimenő ÒrtÒkkent). 

HasonlÛkÒppen Örhatunk a file-ba a blockwrite(f,membuf,db); hËrom paramÒte-

res eljËrËssal, ahol 

– f: file vËltozÛ, 

– membuf: deklarËlt memÛria terãlet, 

– db: ÖrËsra szËnt rekordok szËma (az eljËrËs bemenő paramÒtere). 
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PÒldakÒppen olvassuk fel a ’dog’ nevű ismeretlen tÖpusà file-t, Òs listËzzuk a 

kÒpernyőre. 

// TÖpusnÒlkãli file kezelÒse 

// TasmËn ÉrdÞg 2009.05.06. 

 

program untyped_file; 

 

var i,b : byte; 

    db    : integer; 

    buff : array [1..500] of byte; // MemÛria puffer 

    f      : file; // File vËltozÛ 

begin 

 assign(f, 'dog'); // Az ismeretlen file neve 

 reset (f,1); 

 repeat 

  blockread(f, buff, 500, db); 

 until eof(f); 

 close(f); 

 for i:=1 to db do write (chr(buff [i])); // KiÖratËs byte-onkÒnt 

 readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

62. ábra: A típus nélküli file-t kezelő program futási képe 

MËsodik pÒldËnk file-ok gyors mËsolËsËt oldja meg. Programunkban 2 file-t 

kezelãnk egyszerre. Az egyik a forrËs file, ebből olvasunk, a mËsik a cÒl file, 

ebbe Örunk. A file-ok tÖpusa bËrmi lehet, ezÒrt hasznËljuk a tÖpusnÒlkãli file ke-

zelÒsi technikËt. A mËsolËshoz egy memÛriËban elhelyezett tÞmbÞt (memÛria 

puffert) hasznËlunk. Programunk műkÞdÒsÒnek terve a kÞvetkező. 
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63. ábra: A file másoló program működési terve 

A mËsolandÛ file hossza lehet nagyon nagy, amely nem fÒr el a mem_buf tÞmb-

be. Ekkor tÞbb blokkművelet szãksÒges. Arra is figyelni kell, hogy az utolsÛ 

blokkmËsolËs a maradÒk adatot mËsolja, mivel a mËsolandÛ file mÒrete (az ese-

tek nagy rÒszÒben) nem lesz a mem_buf mÒretÒnek egÒszszËmà tÞbbszÞrÞse.  A 

mem_buf mÒretÒnek megvËlasztËsa kompromisszum Ëltal adhatÛ meg. Ha kicsi-

re vËlasztjuk, akkor sok blokkművelet kell, ami lassÖtja a nagy ËllomËnyok mË-

solËsËt. Ha nagy mÒretet vËlasztunk, akkor memÛria pazarlËst vÒgzãnk. Mi pÒl-

dËnkban 16 KB-ot ($4000) vËlasztottunk. Programunk utasÖtËslistËja a kÞvetke-

ző. 

// File gyorsmËsolËsa 

// Nagy Zsiga 2010.02.02. 

 

program file_copy;  

   var  sour,dest  : file; // TÖpusnÒlkãli file vËltozÛk 

                     cl   : longint; // SzËmÖtott hossz 

                       i   : integer; 

            membuf  : array [0..$4000] of byte; // 16 Kbyte memÛria puffer 

                  fnam : string [30]; 

 

begin 

  write ('A forrËs file neve: '); readln(fnam); 

  assign (sour, fnam); 

  reset (sour,1); // Megnyitjuk olvasËsra rekordhossz=1 

  write ('A cÒl file neve: '); readln(fnam); 

  assign (dest, fnam); 

  rewrite (dest,1); //Megnyitjuk ÖrËsra rekordhossz=1 

  cl:=0; 

  repeat 
    blockread (sour, membuf, sizeof(membuf), i); // i byte szËmlËlÛ 

    blockwrite (dest ,membuf ,i); 

    inc(cl, i); // byte szËmlËlÛ nÞvelÒse 

  until eof (sour); // ForrËs file vÒgÒig ismÒtel 

  writeln ('Az ËtmËsolt adat hossza: ', cl, ' byte'); 

  close(sour); 

  close(dest); 

  readln; 

end. 



138                                       SZÁMÍTÁSTECHNIKA I. 

www.tankonyvtar.hu                              Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

64. ábra: A file másoló program futási képe 

Gyakorló feladat 

F01. KÒszÖtsãnk programot, amely felolvas egy ismeretlen tÖpusà file-t, ki-

vËgja az abban talËlhatÛ szÞveges rÒszeket, Òs a szËmadatokat egy ada-

tok.dat nevű ËllomËnyba menti. 

Ellenőrző kérdések 

K01. Mikor hasznËljuk a tÖpusnÒlkãli file-okat ? 

K02. Hogy olvasunk tÖpusnÒlkãli file-okat  ? 

K03. Mire szolgËl a memÛria puffer ? 

5.8 Grafika használata a Pascal környezetben 

Pascal programmal kÒszÖthető lËtvËnyos grafikai alkalmazËs is. Erre azonban a 

Borland cÒg Turbo Pascal programjËra van szãksÒg. Ez a program DOS (Disk 

Operating System) kÞrnyezetben fut. A grafikus rutinok a Pascal Graph.tpu unit 

(egysÒg) rÒszei. 

Jelen jegyzetben csak a teljessÒg kedvÒÒrt szÛlunk rÞviden erről a lehetősÒgről. 

Ennek oka az, hogy magas szÖnvonalà grafikus alkalmazËsokra, a Pascal szin-

taktikËra Òpãlő Delphi programot fogjuk hasznËlni. Ezzel kãlÞn jegyzetãnk, a 

SzËmÖtËstechnika II. foglalkozik behatÛan. 
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Windows operËciÛs rendszer alatt, az Ëltalunk hasznËlt Delphi fejlesztő kÞrnye-

zetben a Console Application csak szimulËlja a Pascal programrendszert. A 

karakteres futËsi kÒpernyő (25 sor Òs 80 oszlop) szintÒn a DOS kÒpernyő szimu-

lËlt vËltozata. Ez a magyarËzata, hogy Console Application alatt nem tudunk 

grafikai alkalmazËst kÒszÖteni. 

Álljon itt egy Turbo Pascalban kÒszÖtett vezÒrlő program futËsi kÒpe, a program 

kÞzlÒse nÒlkãl, amely szemlÒlteti a grafikus alkalmazËsok lehetősÒgeit. 

 

65. ábra: Példa a Turbo Pascal grafikus lehetőségeire 

5.9 Objektumok 

Az objektum olyan struktàra, amely adattÖpusokat Òs metÛdusokat integrËl 

egyetlen struktàra szerkezetbe. A metÛdus előre definiËlt eljËrËs vagy fãggvÒny. 

Az objektum a valÛsËgos fizikai, gazdasËgi, műszaki jelensÒgek modellezÒsÒ-

nek legmagasabb fokà eszkÞze. Nemcsak a jelensÒgek, folyamatok mennyisÒgi 

tulajdonsËgait, hanem azok viselkedÒseit is egyetlen struktàrËba (az objektum) 

integrËlja. Ebben a fejezetben az objektum fajtËit, Òs kÒszÖtÒsÒnek lÒpÒseit is-

mertetjãk. 

Az objektum felhasznËlÛ Ëltal definiËlt tÖpus, ezÒrt tÖpusdefinÖciÛval mutatjuk 

be a programnak. Az objektum definiËlËsa a kÞvetkező. 
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type obj_neve = object 

                             <mezők> 

                             <metÛdusok> 

                           end; 

Az objektumot adattÖpus Òs szegmens integrËlËsËval hozzuk lÒtre. 

5.9.1 Egyszerű statikus objektum 

ElsőkÒnt egy statikus objektumot mutatunk be. Ez a legegyszerűbb objektum 

fajta. A lÒtrehozandÛ objektumnak előszÞr az elemeit definiËljuk. Hozzunk lÒtre 

egy dinamikus tÞmb tÖpust, amely egÒszszËmokat tËrol. 

type t_vec = array of integer; // dinamikus tÞmb 

A dinamikus tÞmb a deklarËlËskor 0 mÒretű. ValÛsËgos mÒretÒt a program futË-

sa kÞzben kapja meg. 

MËsodjËra deklarËljunk fill nÒven eljËrËst, amely feltÞlt 1 Òs 50  kÞzÞtti vÒletlen 

egÒsz-szËmokkal egy vektort.  

procedure fill (var v : t_vec); 

  var i : byte; 

  begin 

     randomize; 

     for i:= Low(v) to High(v) do // din. tÞmb index tartomËnya 

        v[i]:=random (50)+1; 

  end; 

A ciklusban a Low(v) fãggvÒny a v formËlis paramÒter tÞmb aktuËlis alsÛ inde-

xÒt, mÖg a High(v) a dinamikus tÞmb felső indexÒt jelenti. 

A vÒletlen generËtort a programban egyetlen alkalommal inicializËlni kell a 

randomize standard eljËrËs hÖvËsËval. A vÒletlen szËm generËtor egÒsz szËmo-

kat sorsol, ha paramÒterrel aktivizËljuk, a random(n) fãggvÒny 0 Òs n-1 kÞzÞtt 

sorsol egy vÒletlen egÒsz szËmot. PÒldËnkban a random (50) fãggvÒny vissza-

tÒrÒsi ÒrtÒke 0 Òs 49 kÞzÞtti vÒletlen szËm. Ha ehhez adunk 1-et, akkor a kÖvËnt 

1..50 intervallumot kapjuk. 

DeklarËljunk egy print nÒvű eljËrËst is, amely listËzza egy dinamikus vektor 

elemeit.  

procedure print (v : t_vec); 

  var i : byte; 

  begin 

     for i:= Low(v) to High(v) do write(v [i] : 4); 

  end; 
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Most mËr minden elem megvan egy objektum definiËlËsËhoz, ezeket fogjuk 

integrËlni objektum struktàrËba: 

type t_obj = object 

                       vec : t_vec; // adat mező 

                       procedure fill; // metÛdus 

                       procedure print; // metÛdus 

                     end; 

Amint lËtjuk objektumunkat egy adatmező (dinamikus vektor tÖpus), Òs kÒt me-

tÛdus (fill, print) alkotja. Az objektum tÖpus definÖciÛ utËn deklarËlhatunk ilyen 

tÖpusà vËltozÛt a var obj : t_obj;  utasÖtËssal. 

NÒzzãk mikÒnt alkalmazzuk programban a fenti objektumot. Az objektumokkal 

valÛ munkËt OOP (Objectum Oriented Programming) technikËnak nevezzãk. 

Programunk utasÖtËslistËja az alËbbi lehet: 

// Statikus objektum 

// Erős PËl 2010.06.02. 

 

program oop_1;  

 

type        t_vec  = array of integer; 

               t_obj  = object 

                               vec : t_vec; // adat mező 

                               procedure fill; // metÛdus prototÖpus 

                               procedure print;               // metÛdus prototÖpus 

                           end; 

 

  procedure t_obj.fill; // MetÛdus definÖciÛ (objektum rÒsze) 

      var i : byte; 

       begin 

         randomize; 

         for i:= Low(vec) to High(vec) do // vec az objektum sajËt adatmezője 

              vec[i] := random(50) +1; 

      end; 

 

  procedure t_obj.print; // MetÛdus definÖciÛ (objektum rÒsze) 

     var i : byte; 

     begin 

        for i:= Low(vec) to High(vec) do write(vec[i]:4); 

     end; 

 

var  ob : t_obj; // objektum tÖpusà vËltozÛ deklarËciÛja 

 

begin // program tÞrzs  

  SetLength(ob.vec,10); // az objektum vektorËnak mÒrete = 10  

  ob.fill; // fill metÛdus hÖvËsa 
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  ob.print; // print metÛdus hÖvËsa 

  readln; 

end. 

Figyeljãk meg, hogy az objektum elemeit a rekord tÖpusnËl mËr hasznËlt mÛ-

don, pont jelÞlÒssel hasznËljuk : ob.vec az adatmező, mÖg ob.fill a metÛdus hÖ-

vËsa. Teszteljãk első OOP programunkat, amelynek egy futËsi kÒpe az alËbbi 

lehet. 

 

66. ábra: Az OOP példaprogram képernyőképe 

GyakorlËskÒppen Ëlljon itt egy mËsik pÒlda is. Egy takarÒkbetÒt főbb jellemzői 

az alËbbiak:  

– betÒt dËtuma 

– betÒt Þsszege 

– lekÞtÒs ( lËtra 1,2,3,6,12 hÛ ) 

– kamat % 

– lËtra vagy fenntartËsos. 

DefiniËljunk objektum tÖpust, amely a betÒtÞsszeget a kamatjÛvËÖrËssal automa-

tikusan tudja nÞvelni hetente (lËtra szÛlÛnËl), illetve megfelelő időnkÒnt a tÞb-

binÒl. 

type t_deposit = object 

                              ev,ho,nap: word; // betÒt dËtuma 

                              sum         : longint; // betÒtÞsszeg 

                              res          : byte; // 0 = lËtra, 1,2,3,6,12  

                              kam        : single; // interest = kamat %  

                              stat          : boolean; // lËtra = false, bemutatÛra = true  

                              function  tim:word  // felolvassa a dËtumot, szËmolja az eltelt //napot  
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                              procedure timmod; // MÛdosÖtja a betÒt dËtumËt  

                              procedure kamat; // A metÛdus a kamatot szËmolja 

                           end; 

Az egyes metÛdusok kidolgozËsa. 

function t_deposit.tim : word; //  KÒt dËtum kãlÞnbsÒge napokban  

   var  year,mont,day,dow  : word; // lokËlis segÒdvËltozÛk 

   begin  
     getdate (year,mont,day,dow); // Az aktuËlis dËtum bekÒrÒse 

     tim := (year*365  + mont*31 + day ) - (ev * 365 + ho * 31 + nap); 

   end; 

 

procedure t_deposit.timmod; // rÒgi dËtum mÛdosÖtËsa az aktuËlisra 

   var  year,mont,day,dow  : word; 

   begin 

      getdate(year,mont,day,dow); 

      ev := year; 

      ho := mont; 

      nap := day; 

   end; 

procedure t_deposit.kamat; // Kamat szËmÖtÛ metÛdus 

 

   procedure make; // LokËlis eljËrËs 

      begin 

         if res = 0 then sum := (1 + kam /100 /54 ) * sum // LËtra 

                        else  sum := (1+kam / 100 * int(res) /12) * sum; // LekÞtve 

         timmod; // Objektum mËsik mtÛdusa 

      end; 

 

  begin // MetÛdus tÞrzs 

      case res of // A kãlÞnbÞző lekÞtÒsi idők szerint 

         0: if tim >= 7 then make; // az eltelt napok figyelÒse  

         1: if tim >= 31 then make; 

         2: if tim >= 62 then make; 

         3: if tim >= 93 then make; 

         6: if tim >= 186 then make; 

        12: if tim >= 365 then make; 

       end; 

   end; 

A fentiek alapjËn megÖrhatjuk programunkat valahËny betÒt kezelÒsÒre. 

// BankbetÒtek kezelÒse OOP_2 

// SzÒp VirËg 2009.12.11. 

 

program otp; 

 

const   nr = 2; // PÒldËnkban 2 betÒtet kezelãnk 
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type    t_deposit = object 

                                ev,ho,nap: word; // betÒt dËtuma 

                                sum         : single; // betÒtÞsszeg 

                                res           : byte; // 0 = lËtra, 1,2,3,6,12  

                                kam         : single; // interest = kamat %  

                                stat          : boolean; // lËtra = false, bemutatÛra = true  

                                function  tim:word; // felolvassa a dËtumot, szËmolja az eltelt //napot  

                                procedure timmod; // MÛdosÖtja a betÒt dËtumËt  

                                procedure kamat; // A metÛdus a kamatot szËmolja 

                              end; 

 

    < MetÛdusok bemËsolËsa > 

 

var  bt : array[1..nr] of t_deposit; // BetÒtek tÞmbje 

        i  : byte; 

 

procedure list; // ListËzÛ eljËrËs (nem rÒsze az 

// objektumnak) 

   var    i: byte; 

   begin 

    for i:=1 to nr do 

      with bt[i] do // A with utasÖtËs ÒrvÒnyes az objektumra //is 

        begin 

         write ('DËtum  ' , ev , ' : ' , ho , ' : ' , nap);  

         write(' BetÒt      : ' , sum:10, ' Ft ' ); 

         writeln(' Kamat    : ',kam:10:2, ' %' ); 

       end; 

   end; 

 

procedure init; // BetÒt objektumok feltÞltÒse 

   var    i: byte; 

   begin 

    for i:=1 to nr do 

     with bt[i] do 

      begin 

       writeln; 

       writeln ('Az ' ,i, '-k betÒt adatai: '); 

       write(Çv          : '); readln(ev); 

       write('HÛ         : '); readln(ho); 

       write('Nap       : '); readln(nap); 

       write('BetÒt     : '); readln(sum); 

       write('Kamat   : '); readln(kam); 

       write('LekÞtÒs : '); readln(res); 

      end; 

   end; 

 

begin // Főprogram 

   init; 
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   for i:=1 to nr do 

    with bt[i] do kamat; 

    writeln('Procedure complete !'); 

    list; 

   readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

67. ábra: A betéteket kezelő OOP program képernyőképe 

PÒldËnkban a bt jelű tÞmbben jÞnnek lÒtre az objektum pÒldËnyok (itt nr = 2). 

Fontos tudni, hogy objektum pÒldËnynak sajËt adatmezői vannak, mÖg a metÛ-

dusokbÛl csak egyetlen pÒldËny kÒszãl, amelyet az objektum pÒldËnyok kÞzÞ-

sen hasznËlnak. 

Gyakorló feladat 

F01. KÒszÖtsãnk objektum tÖpust, amelynek adatmezője valahËny kockado-

bËst (1..6) tËrol. Az objektumnak legyen egy metÛdusa, amely sorsolja 

a kockadobËsokat Òs eltËrolja azokat sajËt adatvektorËban. MËsik metÛ-

dusa a kÒpernyőre listËzza a vektort, harmadik pedig file-ba Örja. Írjunk 

programot az objektum felhasznËlËsËra. 
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Ellenőrző kérdések 

K01. Mi az objektum definÖciÛja ? 

K02. Mik a metÛdusok ? 

K03. N objektumpÒldËnyt kÒszÖtve hËny adatmező Òs hËny metÛdus kÒszlet 

jÞn lÒtre ? 

5.9.2 Dinamikus objektum 

Az előző pontban bemutatott statikus objektum pÒldËnyok a deklarËciÛ vÒgre-

hajtËsakor jÞnnek lÒtre a memÛriËban. Ez nagyobb terjedelmű, sok adatmezővel 

dolgozÛ objektumok esetÒn jelentős memÛriaterãletet foglal el. EzÒrt cÒlszerű 

az objektum pÒldËnyokat a program futËsa kÞzben lÒtrehozni, Òs hasznËlatuk 

utËn az Ëltaluk foglalt helyet azonnal felszabadÖtani. Mivel egyidejűleg egy ob-

jektumpÒldËny aktÖv, Ögy csak egy lÒtrehozËsa szãksÒges. Az elmondottak meg-

oldËsËra alkalmazhatjuk a dinamikus objektumokat. Az eljËrËs hasonlÛ az 5.6. 

pontban tËrgyalt dinamikus adatok kezelÒsÒhez. Az objektum tÖpus kidolgozËsa 

utËn statikus pointert (vagy pointer tÞmbÞt) deklarËlunk, amely (vagy amelyek) 

objektum tÖpusà lesz(nek). Az egyes objektumpÒldËnyokat futËs kÞzben a mËr 

megismert new(optr) eljËrËssal hozzuk lÒtre. HasznËlat utËn a dispose(optr) 

eljËrËs fogja a memÛriaterãletet felszabadÖtani. 

Mintaprogramunk egy dinamikus objektumot definiËl. Ennek adatmezőjÒben 

egy vektor lesz, amely vÒletlen generËtorral sorsolt binËris szËmokat tËrol. Az 

objektum 3 metÛdust is hasznËl, az első feltÞlti a vektort a vÒletlen szËmokkal, a 

mËsodik kiÖrja a kÒpernyőre, a harmadik egy fãggvÒny, amely megszËmolja a 

vektorban az egyesek szËmËt, Òs nevÒben visszaadja az Þsszes elemhez viszo-

nyÖtott szËzalÒkos arËnyËt. 

ElőszÞr Örjuk meg a tÖpus definÖciÛt. 

type t_optr = ^ obj; // Objektumra mutatÛ pointer tÖpus 

        obj     = object 

                       vec: array of 1..2; // Adatmező : binËris vektor (dinamikus, 

//intervallum tÖpusà) 

                       procedure fill; 

                       procedure print; 

                       function calc : single; 

                     end; 

Az egyes metÛdusok kidolgozËsa. 



5. A PASCAL NYELV STRUKTURÁLIS FELÉPÍTÉSE                                  147 

 Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME                             www.tankonyvtar.hu 

procedure obj.fill; 

  var i : byte; 

  begin 

    randomize; 

    for i:= Low(vec) to High(vec) do // vec az objektum sajËt adatmezője 

        vec[i] := random(1); // sorsol 0 Òs 1 ÒrtÒkeket 

  end; 

 

procedure obj.print; 

  var i : byte; 

  begin 

     for i:= Low(vec) to High(vec) do write(vec[i] ); 

     writeln; 

  end; 

 

function obj.calc : single; 

  var i,db : byte; 

  begin 

    db := 0; 

    for i:= Low(vec) to High(vec) do  

      if vec[i] = 1 then inc (db); // SzËmolja az egyeseket 

   calc := int(db) / int(High(vec) / 100.0; // % szËmÖtËsa 

  end; 

Ezek utËn mËr megÖrhatjuk teljes programunkat. 

// Dinamikus objektum OOP_3 

// Kiss Çva 2009.10.10. 

 

program bin_sor; 

 

type t_optr = ^ obj; // Objektumra mutatÛ pointer tÖpus 

         obj     = object 

                        vec: array of 1..2; // Adatmező : binËris vektor (dinamikus, 

//intervallum tÖpusà) 

                        procedure fill; 

                        procedure print; 

                        function calc : single; 

                      end; 

 

< a megÖrt metÛdusok bemËsolËsa > 

 

var optr : t_optr ; // Objektum pointer vËltozÛ 

 

begin 

  new (oprt);                                              // Dinamikus objektum pÒldËny lÒtrehozËsa 

  setlength (optr ^. vec, 80); // A vektor hossza legyen 80 

  with optr ^ do 

    begin 
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      fill; // A vektor feltÞltÒse 

      print; 

       // KiÖrËs 8 helyre 2 tizedessel 

      writeln (’ Az egyesek arËnya : ’,calc : 8:2,’%’); 

    end; 

  dispose (optr); // ObjektumpÒldËny megszãntetÒse 

 readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

68. ábra: A bináris vektort kezelő OOP program képernyőképe 

VizsgËljuk meg azt az esetet is, amikor a dinamikus objektum adatmezői is di-

namikus adatok. Ilyenkor ezen adatmezők kontÒnereit a dinamikus objektum-

pÒldËny lÒtrehozËsËval egyãtt kÒszÖtjãk el. Erre a Pascal a constructor nevű 

standard eljËrËst kÖnËlja. Ez a szegmens inicializËlja a dinamikus vËltozÛkat, 

ezÒrt cÒlszerűen init nevet kap. HasonlÛkÒppen a dinamikus objektum megszãn-

tetÒse előtt a dinamikus vËltozÛkat is fel kell szabadÖtani, erre a cÒlra a 

destructor eljËrËs (done) valÛ. A dinamikus objektumot a konstruktorral egyãtt 

a kiterjesztett kÒtparamÒteres new(optr,init) hozza lÒtre, mÖg megszãntetÒsÒt a 

kÒtparamÒteres dispose (optr,done) vÒgzi el. 

PÒldËnkban egy dinamikus objektum dinamikus adatmezője legyen egy tÒglalap 

kÒt oldalËt megadÛ szËmpËros. A ter Òs ker  fãggvÒny tÖpusà metÛdusok a tÒgla-

lap terãletÒt Òs kerãletÒt szËmÖtjËk ki. A tÖpusdefinÖciÛk az alËbbiak lehetnek. 

type t_optr  = ^ rect; // Objektumra mutatÛ pointer tÖpus 

            rect  = object 

                         a, b : ^ single; // Dinamikus adatok pointer vËltozÛi 

                         constructor init (a0, b0 : single) ; // LÒtrehozza a kontÒnereket 

                         function ter : single;  

                         function ker : single; 

                         destructor done; 
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                       end; 

ElsőkÒnt a konstruktort kÒszÖtjãk el. 

constructor rect.init (a0, b0 : single); 

  begin 

     new (a); // a kontÒnere a heap memÛriËban 

     new (b); // b kontÒnere a heap memÛriËban 

     a^ := a0; // felveszi a formËlis par.-ben Ëtvett ÒrtÒket  

     b^ := b0; 

  end;  

 

function rect.ter : single; 

  begin 

    return (a^ * b^); // visszatÒrÒsi ÒrtÒk a terãlet 

  end;  

 

function rect.ker : single; 

  begin 

    return (2 * (a^ + b^ ) ); // visszatÒrÒsi ÒrtÒk a kerãlet 

  end; 

 

destructor rect.done; 

  begin 

     dispose (a); // Dinamikus kontÒnerek felszabadÖtËsa 

     dispose (b); 

  end; 

Ezek utËn programunk utasÖtËslistËja az alËbbi lehet. 

// Dinamikus objektum OOP_4 

// Nagy Zoli 2009.10.14. 

 

program din_rectangle; 

 

type t_optr  = ^ rect; // Objektumra mutatÛ pointer tÖpus 

            rect  = object 

            a, b : ^ single; // Dinamikus adatok pointer vËltozÛi 

            constructor init (a0, b0 : single) ; // LÒtrehozza a kontÒnereket 

            function ter : single;  

            function ker : single; 

            destructor done; 

          end; 

 

 < a kidolgozott metÛdusok bemËsolËsa > 

 

var ptro : t_optr; // Objektum pointere 

 

begin 
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  new (ptro, init (5, 10) );            // Objektum Òs vËltozÛk lÒtrehozËsa + ÒrtÒkadËs 

  writeln( ’Terãlet = ’ , ptro ^ .ter : 7: 2); // Terãlet kiÖrËsa 7 helyre 2 tizedessel 

  writeln( ’Kerãlet = ’ , ptro ^ .ker : 7: 2); // Kerãlet kiÖrËsa 7 helyre 2 tizedessel 

  dispose (ptro, done); // VËltozÛk Òs objektum megszãntetÒse 

  readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

69. ábra: A dinamikus objektumokat kezelő program képernyőképe 

Gyakorló feladat 

F01. MÛdosÖtsuk az előző fejezetben kidolgozott OOP_1 programot, hogy az 

abban szereplő statikus objektum tÖpust vËltsuk fel azonos feladatot el-

lËtÛ dinamikus objektummal. 

Ellenőrző kérdések 

K01. Mi a dinamikus objektum hasznËlatËnak előnye? 

K02. MikÒnt hozunk lÒtre Òs szãntetãnk meg dinamikus objektum pÒldËnyo-

kat? 

5.9.3 Objektumok ÞrÞklÒsi tulajdonsËga 

Az objektum orientËlt programozËs előnye valÛjËban az ÞrÞklÒsi tulajdonsËg 

(inheritance) kihasznËlËsËval mutatkozik meg. Ez azt jelenti, hogy kÒszÖthetãnk 

egy meglÒvő objektumra Òpãlve àjabb objektumokat, amelyek sajËt adataik Òs 
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metÛdusaik mellett hasznËlni tudjËk (ÞrÞklik) a mËr elkÒszÖtett objektum adat-

mezői Òs metÛdusait is. Ezzel a technikËval az objektumok hierarchikus rendbe 

szervezhetők. A Pascal egy ÞrÞklÒsi szintet enged a tàl bonyolult struktàra elke-

rãlÒse vÒgett. 

Az ÞrÞklÒs szempontjËbÛl beszÒlhetãnk alap (vagy ős-) objektumrÛl, illetve 

leszËrmazott (vagy gyerek-) objektumrÛl. Az ÞrÞkÞlt adatmezőkről mËsolat 

kÒszãl a szËrmaztatott objektum pÒldËnyban, de az ÞrÞkÞlt metÛdusrÛl nem ( 

kivÒtel a re-entrant = rËindÖthatÛ, vagy tÞbbszÞrÞsen belÒphető tulajdonsËggal 

felruhËzott metÛdus). Az ÞrÞklÒsi tulajdonsËg kihasznËlËsËt pÒldËn mutatjuk be. 

Programunk feltÞlt 2 kãlÞnbÞző vektort vÒletlen szËmokkal,  majd kiÖratja azo-

kat. Az első vektort 0..49, a mËsodikat 50..100-ig  terjedő szËmokkal tÞlti ki. A 

kiÖratËsnËl kihasznËljuk az objektum ÞrÞklődÒsi tulajdonsËgait. ElőszÞr tervez-

zãk meg az objektum struktàrËt. 

 

70. ábra: Az objektum struktúra terve 

Az egyes mezőket szÖnekkel kÛdoltuk a jobb megÒrtÒs miatt. 

ElőszÞr kÒszÖtãnk egy alkalmas vektor tÖpust. 

type t_vec = array of word; 

MËsodszor elkÒszÖtjãk az alap- vagy ős objektum tÖpust. 

t_alapobj  = object //  ős objektum 

                      vec   :  t_vec; 

                      procedure print; 

                    end; 

HarmadjËra a leszËrmaztatott objektum tÖpusokat definiËljuk. 
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t_sonobj  = object (t_alapobj) // leszËrmazott objektum 

                     procedure fill; // sajËt metÛdus 

                   end; 

 

t_dauobj  = object (t_alapobj) //  leszËrmazott objektum 

                     procedure fill; // sajËt metÛdus 

                   end; 

 

procedure t_alapobj.print; // Ősobjektum metÛdus 

  var i : byte; 

  begin 

     for i:= Low(vec) to High(vec) do write(vec[i]:4); 

       writeln; 

  end; 

 

procedure t_sonobj.fill; // MetÛdus 

  var i : byte; 

     begin 

       for i:= Low(vec) to High(vec) do // vec ÞrÞkÞlt adatmező 

          vec[i]:= random(50); // 0..49 

     end; 

 

procedure t_dauobj.fill; // MetÛdus 

  var i : byte; 

  begin 

     for i:= Low(vec) to High(vec) do // vec ÞrÞkÞlt adatmező 

        vec[i]:= random(51) + 50; // 50..100 

  end; 

Ezen definÖciÛk Òs deklarËciÛk utËn megÖrhatjuk a programot. 

// Objektum ÞrÞklÒs OOP_5 

// Çk Albert  2010.10.14. 

program oop_5; 

 

type  t_vec         = array of word; 

 

          t_alapobj  = object // ős objektum 

                                vec   :  t_vec; 

                                procedure print; 

                              end; 

 

     t_sonobj = object (t_alapobj) // leszËrmazott objektum 

                         procedure fill; // sajËt metÛdus 

                       end; 

 

    t_dauobj  = object (t_alapobj) // leszËrmazott objektum 

                         procedure fill; // sajËt metÛdus 

                       end; 
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 < a metÛdusok bemËsolËsa > 

var fiuobj    : t_sonobj; // objektum deklarËciÛ 

       lanyobj : t_dauobj; 

 

begin 

  randomize; 

  SetLength( fiuobj. vec,10 ); // Vektor mÒrete = 10 

  fiuobj. fill; // SajËt metÛdus  

  writeln(‘Az első vektor:'); writeln;  

  fiuobj.print; // ÉrÞkÞlt metÛdus  

 

  with lanyobj do // with ÒrvÒnyes az objektumnËl 

    begin 

      SetLength (vec,15); // Vektor mÒrete = 15  

      fill; // SajËt metÛdus  

      writeln(‘A mËsodik vektor:'); writeln;  

      print; // ÉrÞkÞlt metÛdus  

    end; 

  readln; 

end. 

Programunkban csak kÒt objektumpÒldËnyt deklarËltunk, az alapobjektum a 

vektor mezőt Òs a print metÛdust adta. A program egy futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

71. ábra: Az öröklést bemutató OOP program képernyőképe 

Gyakorló feladat 

F01. Írjunk OOP programot. Az alapobjektum make metÛdusa vÒletlen gene-

rËtorral lÒtrehoz n darab kockadobËst imitËlÛ szËmot Òs store nevű me-

zőjÒben tËrolja. A son leszËrmazott objektum ÞrÞkli ezeket a tulajdon-

sËgokat, majd sajËt statistic metÛdusËval megszËmolja az egyes dobË-
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sok %-os előfordulËsËt (Þsszesen 6 adat). A daughter leszËrmazott ob-

jektum a dobËsokat a cube.dat nevű file-ba Örja. 

Ellenőrző kérdések 

K01. Mi az objektum inheritance tulajdonsËga ? 

K02. Hogyan jelÞljãk a leszËrmazott objektumot ? 

K03. HËny generËciÛs ÞrÞklÒst enged a Pascal ? 

5.10 A Pascal unit 

A szegmensek tËrgyalËsakor mËr emlÖtÒst tettãnk a unitrÛl, mint a Pascal kãlső 

szegmensÒről (5.4. pont). A unit a Pascal ÞnËllÛ szegmense, vagy mËs szÛval 

kãlső modulja, amely lefordÖtott (tËrgykÛdà) formËban egÒszÖt ki valamely 

programot. A unit lehetővÒ teszi nagymÒretű alkalmazËsok kÒszÖtÒsÒt PASCAL 

kÞrnyezetben. Alapvetően kÒtfÒle unit van: standard unit, ami a nyelv rÒszekÒnt 

előre definiËlva van, Òs a programozÛ Ëltal kÒszÖtett unit. 

5.10.1 Standard unit 

A standard unitok gyűjtemÒnye a feltelepÖtett fejlesztő rendszerben lefordÖtott 

vËltozatban a bgi kÞnyvtËrban rendelkezÒsre Ëll. A Turbo Pascal ezeket tpu 

(Turbo Pascal Unit) kiterjesztÒssel azonosÖtja. A standard unitok hasznËlatËhoz 

ismerni kell a benne lÒvő eljËrËsok Òs fãggvÒnyek neveit, feladatukat, valamint 

paramÒterezÒsãk mÛdjËt. Az utasÖtËslistËt a Pascal nem kÞzli.  

Delphi fejlesztői kÞrnyezetben a standard unitok kiterjesztÒse dcu (Delphi 

Compiled Unit) Òs a lib kÞnyvtËrban talËljuk meg ezeket forrËskÛdjukkal (pas 

kiterjesztÒs) egyãtt. Ezek kÞzãl Ëlljon itt nÒhËny. 

SysUtils amely a Consol Application alaprutinjait tartalmazza. Ez szãksÒges a 

Pascal szimulËciÛhoz Delphi kÞrnyezetben. Windows, Messages, SysUtils, 

Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, stb a Delphi alap unitjai, 

amelyeket minden alkalmazËs indÖtËsakor felkÖnËl. Ezekkel rÒszletesen a SzË-

mÖtËstechnika II. c. jegyzetben foglalkozunk. 

5.10.2 Unitok definiËlËsa Òs hasznËlata 

SzËmunkra most a sajËt unitunk kÒszÖtÒse fontos. Ehhez elsőkÒnt a unit szerke-

zeti felÒpÖtÒsÒt kell megismerni. Amint a tÞbbi szegmens (fãggvÒny, eljËrËs) Òs 

maga a program is, a unit is kÒt fő rÒszből Ëll: fej Òs tÞrzs. A unit fejsorËban a 
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unit kulcsszÛ Òs a nÒv (szimbolikus nÒv) Ëll. Az interface kulcsszÛ utËn, de 

mÒg a fejrÒszben az abszolàt globËlis deklarËciÛk, Òs definÖciÛkat talËljuk. Az 

itt megadott mennyisÒgek nem csak jelen unitban, hanem mËs programokbÛl is 

elÒrhetők, amelyek ezt a unitot hasznËljËk. A unit tÞrzsben az implementation 

kulcsszÛ utËn, de a begin előtt a unit lokËlis mennyisÒgeket adjuk meg. Ezek 

csak jelen unit belsejÒben ÒrvÒnyesek. A begin Òs az ezt kÞvető utasÖtËsok nem 

kÞtelezőek. Az itt megÖrt programrÒszek a unit meghÖvËsakor azonnal vÒgrehaj-

tËsra kerãlnek, s főkÒnt a unit vËltozÛinak inicializËlËsËra hasznËlatosak. A unit 

ÞnmagËban nem futtathatÛ, kiprÛbËlËsËra segÒdprogramot kÒszÖtãnk. A unit 

lÒtrehozËsËnak lÒpÒsei Delphi kÞrnyezetben: 

– Delphi: File/New/Unit kivËlasztËs 

– EditËlËs (a unit megÖrËsa) 

– MentÒs lemezre, azonos névvel mint a unit nÒv 

– FordÖtËs F9 (ellenőrizzãk a kÞnyvtËrat  nev.dcu) 

– File/New/Consol Application kivËlasztËsa 

– A főprogram megÖrËsa 

– Uses unit nev beillesztÒse 

– Főprogram futtatËsa. 

 

 

72. ábra: A unit szerkezete 
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Első pÒldËnkban kÒszÖtãnk small nÒven unitot, amelynek eljËrËsa egy stringet 

kisbetűsre konvertËl. Unitunk fejrÒsze az alËbbi lesz. 

 

TÞrzsÒbe az alËbbiakat Örjuk. 

 

Most elmentjãk small.pas nÒven, Òs lefordÖtjuk a unitot. Ellenőrizzãk, hogy 

kÞnyvtËrunkban megjelent a small.dcu file. Jelen fËzisban csak szintaktikai el-

lenőrzÒs tÞrtÒnik. Ezek utËn Örjunk programot, amely kÒt kãlÞnbÞző idÒzetre 

alkalmazza a megÖrt, Òs unitban elhelyezett eljËrËst. A program utasÖtËslistËja a 

kÞvetkező. 

 

// Unit alkalmazËsa 

// VÖg Jenő 2009.04.23. 

 

program convert;  

 

uses small in ’small.pas’; // A unit alkalmazËsa 

 

var msg : t_str; // A unit abszolàt globËlis tÖpusËnak hasz//nËlata 

 

begin 
  str := 'Ali BABA'; // Abszolàt globËlis str vËltozÛ hasznËlata 

  lower (str); // A unitban megÖrt eljËrËs hÖvËsa 

  writeln (str); //  ali baba 

  msg := 'LeiLA'; // A program globËlis msg vËltozÛjËnak 

//hasznËlata 

  lower(msg); 

  writeln(msg); //  leila 

  readln; 

end. 
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Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

73. ábra: A unitot használó példaprogram képernyőképe 

5.10.3 A vËltozÛk, modulok hatËskÞre 

Mielőtt mËsodik mintapÒldËnkra rËtÒrnÒnk ismertetjãk, hogy a unitokat is hasz-

nËlÛ elemek mikÒnt hasznËlhatÛk fel. MËsszÛval a lËthatÛsËgukat (visibility) 

vizsgËljuk. Ezt leginkËbb egy olyan struktàrËn szemlÒltethetjãk, amely kÒt uni-

tot is alkalmaz. KÒsőbbi Delphi alkalmazËsainknËl ez gyakori eset lesz. 
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74. ábra: Az egyes program elemek érvényessége 

A legelső, first nevű unitunkban deklarËlt x vËltozÛ mindenãtt lËthatÛ, mÖg y 

csak a first belsejÒben. A mËsodik, subunit z vËltozÛja a first-ben nem, mËshol 

lËthatÛ. A prg program w vËltozÛja csak sajËt tÞrzsÒben lËthatÛ. Az elmondot-

tak a konstansokra, eljËrËsokra Òs fãggvÒnyekre is ÒrvÒnyesek. 

Ezek utËn kÒszÖtsãnk programot, amely szÞgek ËtvËltËsËt  (Descartes/PolËr Òs 

PolËr/Descartes) valÛsÖtja meg. A konvertËlÛ eljËrËsokat unitban helyezzãk el. 

CÒlszerű megtervezni programunk szerkezeti felÒpÖtÒsÒt. Ezt az alËbbi Ëbra 

szemlÒlteti. 
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75. ábra: A unitok és a program terve 

Első unitunk utasÖtËs listËja a kÞvetkező. 

// Unit_dp_pd 

// Vas ÁdËm 2008.11.01. 

 

unit pd_dp; 

 

var  x,y,r,fi: single; 

procedure print(a,b : single; pddp : boolean); // kiÖratËs 

 

interface 

 

procedure print; // Itt nem kell a paramÒter listËt ismÒtelni 

  begin 

    if pddp then writeln ('x = ', a:8:3,'  y = ',b:8:3); //  Descartes alak  

                 else  writeln ('r = ',a:8:3,  ' fi = ',b:8:3); // Polar alak 

  end; 

 

  end. 

Mentsãk (pd_dp.pa), Òs fordÖtsuk le (pd_dp.dcu) unitunkat. MËsodik, konvertË-

lÛ unitunk utasÖtËs listËja a kÞvetkező lesz. 
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// Unit_conv 

// Vas ÁdËm 2008.11.01. 

 

unit conv; 

 

interface 

uses pd_dp; // Fő Unit 

procedure pol_desc(var a,b : single); // PolËr-Descartes 

procedure desc_pol(var a,b : single); // Descartes-PolËr 

 

implementation 

  var t: single; // Unit lokËlis vËltozÛ 

 

 procedure pol_desc; 

  begin 

    t:=a*cos(b); // x koord. 

    b:=a*sin(b); // y koord. 

    a:=t; 

  end; 

 

procedure desc_pol; 

  begin 

    t:=sqrt(a*a + b*b); // absz. ÒrtÒk 

    if a <> 0 then b:=arctan(b/a)*180/pi 

                   else b:=0; // szÞg 

    a:=t;      

  end; 

 

end. // Unit vÒge 

IsmÒt mentÒs (conv.pas)Òs fordÖtËs (conv.dcu)kÞvetkezik, ezutËn a program. 

// Unit_prÛba 

// Vas ÁdËm 2008.11.01. 

 

program pd_test;  

 

uses pd_dp, conv; // A unitok alkalmazËsa 

 

var   ch  : char; // Program globËlis vËltozÛk 

        a,b : single; 

begin 

  repeat 
   write('Polar-Descartes(P) vagy Descartes-Polar(D) konvertËlËs? '); 

   readln(ch); 

   ch:=upcase(ch); // VËlasz nagybetűsre vËltËsa 

  until ch in [‘P’,’D’]; // Csak P vagy D lehet 

  if ch = ‘P’ then 

   begin // PolËr-Descartes  
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    write ('r = '); readln(r); // abszolut ÒrtÒk bekÒrÒse 

    write ('fi = '); readln(fi); // szÞg bekÒrÒse fokban 

    fi := fi*pi / 180; // fokbÛl radiËn 

    pol_desc (r,fi); // eljËrËs hÖvËsa r Òs fi paramÒterekkel 

    print (r,fi, true); // eredmÒny kiÖrËsa Descartes alakban 

  end 

 else 

  begin 

    write (‘x = '); readln (a); // x koordinËta bekÒrÒse a globËlis //vËltozÛba 

    write (‘y = '); readln (b); // y koordinËta bekÒrÒse b globËlis //vËltozÛba 

    desc_pol (a,b); // eljËrËs hÖvËsa a Òs b paramÒterekkel 

    print (a,b, false); // eredmÒny kiÖrËsa PolËr alakban 

  end; 

  readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe mindkÒt esetre az alËbbiakban lËthatÛ. 

 

 

76. ábra: A Descartes<->polár konvertáló program képernyőképe 
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Gyakorló feladat 

F01. KÒszÖtsãnk unitot, amelyben a tax nevű fãggvÒny egy ËrukÒszlet eladË-

sa utËn fizetendő ÁFA Þsszeget (25%) szËmÖtja. A program kÒt kãlÞn-

bÞző Ëru kÒszletet olvas be 2 rekord tÖpusà file-bÛl, majd a unit fãggvÒ-

nyÒt aktivizËlja, Òs kÒpernyőre Örja a fizetendő ÁFA Þsszegeket. 

Ellenőrző kérdések 

K01. Mik a unit fő rÒszei? 

K02. Mit Òrtãnk abszolàt globËlis vËltozÛ alatt ? 

5.11 Külső modulok (DLL)  

A unit a szegmentËciÛ egyik eszkÞze. Ez a kãlső szegmens Pascal kÞrnyezet-

ben, Pascal nyelven kÒszãl. HasznËlata Pascal, vagy Delphi alkalmazËsokban 

lehetsÒges. SzËmos alkalmazËs megkÖvËnhatja, hogy olyan kãlső modulokat is 

hasznËljunk, amelyek nem Pascal nyelven ÖrÛdtak. Erre is van lehetősÒg, ha 

ezek a modulok DLL (Dinamic Link Library) formËban Ëllnak rendelkezÒsre. 

EzeknÒl a moduloknËl – mivel bËrmilyen programnyelvű alkalmazËsba beil-

leszthetők – mËr nem ismerjãk a forrËsnyelvű alakot, de erre nincs is szãksÒg. 

EzÒrt nevezzãk ezeket dinamikusan becsatolhatÛ moduloknak. HasznËlatukhoz 

ismernãnk kell a benne lÒvő eljËrËsok hÖvËsi alakjËt Òs paramÒtereit. A DLL a 

Microsoft fejlesztÒse, hasznËlata Windows Òs OS/2 operËciÛs rendszerek alatt 

lehetsÒges. 

5.11.1 DLL lÒtrehozËsa 

Az univerzËlisan felhasznËlhatÛ DLL modult Pascal nyelven is kÒszÖthetãnk. 

Ennek mÛdjËt mutatjuk be. 

A Delphi kÞrnyezetben a File/New/DLL Wizard kivËlasztËsa utËn a fejlesztő az 

alËbbi ablakot nyitja meg. 
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77. ábra: A Delphi DLL projekt ablaka 

A DLL modul szerkesztÒsi neve library lesz. Ez az elnevezÒs arra utal, hogy a 

nyilvËnos kÞnyvtËr rÒsze kÒszãl. A fejrÒsz itt is a deklarËciÛkat tartalmazza. 

KÒszÖtsãnk DLL kÞnyvtËri modult, amely 2 egÒszszËm legnagyobb kÞzÞs osz-

tÛjËt, Òs legkisebb kÞzÞs tÞbbszÞrÞsÒt szËmÖtÛ fãggvÒnyeket tartalmazza. Az 

utasÖtËslista a kÞvetkező lesz. 

// DLL modul 

// Kő PËl  2010.05.22. 

 

library dll_mat; 

 

uses SysUtils, Math, Classes; // Standard unitok hasznËlata 

 

{$R *.res} // FordÖtÛ direktÖva 

 

// KÒt szËm legnagyobb kÞzÞs osztÛja 

function lko( a,b: integer): integer; stdcall; 

  var n: integer; 

  begin 

   n := min (a,b); // A kisebb szËmot adja 

   while (a mod n > 0) or (b mod n > 0) do dec (n); 

   result := n; // VisszatÒrÒsi ÒrtÒk 

  end; 

 

// KÒt szËm legkisebb kÞzÞs tÞbbszÞrÞse 

function lkt( a,b: integer): integer; stdcall; 

  var n: integer; 
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  begin 

   n := max (a,b); // A nagyobb szËmot adja 

   while (n mod a > 0) or (n mod b > 0) do inc (n); 

   result := n; 

  end; 

 

exports  lko, lkt; // ExportËlandÛ fãggvÒnyek  

 

end. 

Mentsãk el programunkat, majd a Compile/ Build funkciÛ kivËlasztËsËval hoz-

zuk lÒtre Òs ellenőrizzãk le a dll_mat.dll kÞnyvtËri modult. EzutËn mËr megÖr-

hatjuk programunkat, amely felhasznËlja az elkÒszÖtett modult. 

// DLL modul 

// Kő PËl  2010.05.22. 

 

program dll_alk; 

 

function lko (a,b: integer):integer; stdcall; external 'dll_mat.dll'; 

 

function lkt (a,b: integer):integer; stdcall; external 'dll_mat.dll'; 

 

var x,y: integer; 

 

begin 

  writeln (’x = ’); readln (x); // Egyik szËm bekÒrÒse 

  writeln (’y = ’); readln (y); // Egyik szËm bekÒrÒse 

  writeln (’Legnagyobb kÞzÞs osztÛ       : ’, lko (x,y) ); 

  writeln (’Legkisebb kÞzÞs tÞbbszÞrÞs : ’, lkt (x,y) ); 

  readln; 

end. 

LËthatjuk, hogy csak nÒhËny kulcsszÛ szãksÒges a kãlső modulban lÒvő, mËr 

lefordÖtott fãggvÒny hasznËlatËhoz. A fordÖtÛnak ismernie kell a DLL modul 

elÒrÒsi àtvonalËt is, ha az nem az aktuËlis kÞnyvtËrban van. Programunk futËsi 

kÒpe az alËbbi. 
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78. ábra: A DLL-t használó példaprogram képernyőképe 

Gyakorló feladat 

F01. KÒszÖtsãnk DLL kÞnyvtËri modult, amely kÒt komplex szËm ÞsszegÒt, 

kãlÞnbsÒgÒt Òs szorzatËt szËmÖtja. Írjunk programot, amely aktivizËlja a 

megÖrt eljËrËsokat. 

Ellenőrző kérdések 

K01. Mi a DLL hasznËlatËnak előnye? 

K02. Milyen kulcsszÛ hasznËlatos a DLL rutinok kÒszÖtÒsekor? 

K03. Hogyan hivatkozunk a programban a kãlső (DLL) rutinokra. 
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6 Feladatgyűjtemény 

Jelen fejezet cÒlja, hogy kidolgozott pÒldËkkal segÖtsãk a tananyag megÒrtÒsÒt. 

Az előadËsokon bemutatott anyagrÒszeket a hallgatÛk a laborban szËmÖtÛgÒpen 

gyakorolhatjËk Sok Òves tapasztalatunk szerint a rendelkezÒsre ËllÛ idő (heti 

egy alkalommal) nem elegendő az ÞnËllÛ feladatmegoldÛ kÒpessÒg kialakÖtËsË-

hoz. KãlÞnÞsen azok szËmËra okoz nehÒzsÒget a tantËrgy kÞvetelmÒnyeinek 

teljesÖtÒse, akik előtanulmËnyaik sorËn nem talËlkoztak program nyelvekkel. 

PÒldatËrunk szerkezeti felÒpÖtÒse igazodik az elmÒletet tËrgyalÛ fejezetek struk-

tàrËjËhoz. 

6.1 Példák az algoritmus szerkesztésre 

A folyamatËbra szerkesztÒse nehÒzsÒget okoz sok hallgatÛnak. SzeretnÒnk fel-

hÖvni a figyelmet ennek a feladattÖpusnak a fontossËgËra. Mielőtt nekilËtnËnk a 

program megÖrËsËnak, minden esetben cÒlszerű a feladat megoldËsËnak ilyen 

mÛdon valÛ ËtgondolËsa. A folyamatËbra nagyobb, Þsszetett feladatok megol-

dËsËnËl nÒlkãlÞzhetetlen. Nagy előnye, hogy Ëttekinthető, grafikus formËban 

Örja le a megoldËst. A programok dokumentËlËsËnak Òs ismertetÒsÒnek is fontos 

rÒsze. A folyamatËbra kÒszÖtÒsÒhez hasznËljuk fel az ingyenesen letÞlthető Di-

agram Designer programot a http://logicnet.dk/DiagramDesigner webhelyről. 

6.1.1 ElËgazËsos algoritmusok 

P1_1 KÒszÖtsãnk algoritmikus programot mËsodfokà egyenlet megoldËsËra. Az 

egyenlet ËltalËnos alakja: 

a * x
2
 + b * x + c = 0 

Az egyenletben a, b, c egyãtthatÛk a program bemenő adatai. Meg kell vizsgËl-

ni a lehetsÒges eseteket. 

- Ha a =0, akkor az egyenlet b * x + c = 0 alakà lesz. Ez esetben  a megoldËs: x 

= -c / b 

- Ha a =0 Òs b =0, akkor az egyenlet c = 0 lesz. 

- Ha a =0 Òs b =0 Òs c =0 , akkor 0 = 0 azonossËg adÛdik. 

- Ha a =0 Òs b =0 Òs c <>0 , akkor c = 0 ellentmondËs, azaz adathiba lÒp fel.  

- Ha a <>0, akkor a megoldÛ kÒplet alkalmazhatÛ: 

http://logicnet.dk/DiagramDesigner
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X1,2 = -b ± SQRT ( b*b – 4*a*c) / 2 / a . 

- Ebben az esetben vizsgËlni kell a diszkriminËns (d) ÒrtÒkÒt: Ha d ≥ 0, akkor a 

megoldËs valÛs ÒrtÒkű, mÖg ha d < 0, akkor komplex gyÞkÞk adÛdnak. 

Ezen megfontolËsok alapjËn kÒszÖtjãk az algoritmust. 

 

79. ábra: A másodfokú egyenlet megoldásának első része 

Az Ëbra sok esetben nem fÒl el egy lapon. Ekkor lap kapcsolÛt (page connector) 

hasznËlunk. Jelen pÒldËnkban ez a kÞrrel Òs szËmmal (1) jelÞlt szimbÛlum. Az 

Ëbra folytatËsa a kÞvetkező lapon ugyanezzel a szimbÛlummal van jelÞlve. Fi-
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gyeljãk meg, hogy a nÒgyzetre emelÒst egyszerű szorzËskÒnt realizËltuk. Fela-

datunk programmal valÛ megoldËsËt a 6.6. pontban talËljuk meg. 

 

80. ábra: A másodfokú egyenlet megoldásának második része 

PÒldËnkban a komplex gyÞkÞk kiszËmÖtËsËval nem foglalkoztunk. 

P1_2 MËsodik pÒldËnkban az alËbbi kifejezÒs kiszËmÖtËsËra kÒszÖtãnk folya-

matËbrËt: 

)b4)(a9(

a)c*3bln(
y

22



  

A kÒpletben az alËbbiakra kell tekintettel lenni: 

- A nevező ne legyen 0 ÒrtÒkű, azaz | a | ≠ 3, Òs | b | ≠ 2. 

- A logaritmus argumentuma nem lehet ≤ 0, azaz b > 3*c kell legyen 
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- A nÒgyzetgyÞk alatt nem Ëllhat negatÖv szËm, azaz  ln (b - 3*c) ≥ 0 kell le-

gyen. 

Ezek figyelembevÒtelÒvel kÒszãlhet az algoritmikus program. 

START

a,b,c

( |a| = 3 ) or ( |b| = 2 )

YES

Adat hiba !

STOP

NO

b <= 3 * c
YES

ln (b - 3*c)  < a

NO

YES

y = sqrt ( ln (b - 3*c)  - a ) /( 9-a2) / (4-b2)

STOP

 

81. ábra: Összetett matematikai kifejezés vizsgálata 
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6.1.2 Egyszeres ciklust hasznËlÛ feladatok 

P2_1. KÒszÖtsãnk folyamatËbra programot, amely egy k elemű vektor nÒgyzetes 

ËtlagËt szËmÖtja ki. 

k

a
k

1i

2

i

avr



  

A feladat megoldËsa sorËn rendre beolvassuk az elemeket. Òs egy vËltozÛban 

mindjËrt Þsszeadjuk a beolvasott ÒrtÒkek nÒgyzetÒt. VÒgãl a kiÖratËskor 

nÒgyzetgyÞkÞt vonunk az Þsszegből Òs elosztjuk az elemek szËmËval. 
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82. ábra: A négyzetes átlag megoldása 

P2_2. KÒszÖtsãnk folyamatËbra programot az 

y = x
3
 – x + 1/x  - 1/x

3
 + - … 

n tagà Þsszeg szËmÖtËsËra. 

ElsőkÒnt n Òs x ÒrtÒkÒt kell beolvasni.  A feladat akkor Òrtelmes, ha n > 0 Òs x ≠ 

0. Çszrevehetjãk, hogy bËrmelyik tag az előzőből a  

tag = -tag / x / x 

ÞsszefãggÒssel szËmÖthatÛ. A legelső tag x
3
.  
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83. ábra: A P2_2 összeg kiszámítása 

P2_3. KÒszÖtsãnk folyamatËbra programot z = 2/3! + 4/5!  + 6/7! …    15 tagà 

Þsszeg szËmÖtËsËra. SorszËmozzuk meg a tagokat, legyen a sorszËm vËltozÛ 

neve i. Az első sorszËma 1, a mËsodik 2, stb 15-ig. A szËmlËlÛ 2-ről indul Òs 

minden tagnËl 2-vel nő, azaz a szl = 2*i alakban ÖrhatÛ fel. A nevező indulÛ 

ÒrtÒke 3! = 1*2*3 = 6, Òs minden tag esetÒben a tag sorszËm felhasznËlËsËval 

kifejezve 

nev = nev*(i+2) * (i+3), 

azaz a 2. tagnËl nev = 6 * 4 * 5 = 5! = 120. Ezeket kell Þsszegezni egy sum vËl-

tozÛban. (A faktoriËlis művelet a Pascalban nincs Òrtelmezve.) Programunkban 

nincs beolvasandÛ adat. 
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START

i = 1

sum = 0

szl = 2

nev = 6

sum = sum + szl / nev

szl = 2 * i

i = i + 1

nev = nev * ( i+2 ) * ( i+3 )

i < 15YESYES NONO

sum

STOP

 

84. ábra: A P2_3 összeg kiszámítása 
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P2_4. KÒszÖtsãnk folyamatËbra programot a 

mul = (2*7-13)(4*10 – 17)(6*13 - 21)… 9 

tÒnyezős szorzat szËmÖtËsËra. 

Az egyes tÒnyezők sorszËma ezàttal is legyen i-vel jelÞlve. Minden tÒnyezőben 

egy szorzat Òs egy ÒrtÒk kãlÞnbsÒge van. A szorzat felÖrhatÛ 2*i*a alakban, ahol 

a kezdő ÒrtÒke 7, Òs minden àjabb tagnËl 3-al nő. A kivonandÛt jelÞljãk b-vel, 

ennek kezdő ÒrtÒke 13, Òs minden àjabb tagnËl 4-el nő. Az egyes tagokat egy 

mul jelű vËltozÛban szorozzuk Þssze. 
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85. ábra: A P2_4 szorzat kiszámítása 

6.1.3 KÒtszeres ciklust hasznËlÛ feladatok 

LÒnyeges kãlÞnbsÒg van a kÒt ciklust Òs a kettős ciklust igÒnylő programok 

kÞzÞtt. A kÒt ciklus vÒgrehajtËsa esetÒn, ha az első n lÒpÒst, a mËsodik m lÒpÒst 

igÒnyel, akkor a vÒgrehajtËsok szËma n+m lesz. Ezzel szemben a kettős ciklus 

(egymËsba Ëgyazott  nested loop) esetÒn a vÒgrehajtËsok szËma n*m lesz. 

NÒzzãnk előszÞr egy pÒldËt a kÒt ciklust igÒnylő programra. 

P3_1. SzËmÖtandÛ egy k elemű vektor nÒgyzetes szÛrËsa. A szËmÖtËs alapja a 

k

)atla(
k

1i

2

i 


  

kÒplet, azaz az egyes szËmok ËtlagtÛl valÛ eltÒrÒsÒnek nÒgyzetËtlaga. Ehhez 

előszÞr ki kell szËmolni a vektor ËtlagËt, majd az elemeket àjra hasznËlva a 

nÒgyzetes eltÒrÒseket szËmÖthatjuk. Az első ciklusban a vektor elemeinek beol-

vasËsËt Òs az Ëtlag meghatËrozËsËt, a mËsodikban a szÛrËs szËmÖtËsËt vÒgezzãk 

el. 
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START

i = 1

sum = 0

i = i + 1

sum = sum + a [ i ]

i <= kYESYES NONO

a [ i ]

k

1
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i = 1

sum = 0

szigma = sqrt ( sum ) / k

avr = sum / k

i = i + 1

sum = sum + sqr ( a [ i ] - avr )

i <= kYESYES NONO

mul

STOP

1

 

86. ábra: Szórás kiszámítása 
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P3_2. KÒszÖtsãnk folyamatËbra programot Pascal hËromszÞg első n sorËnak 

előËllÖtËsËra. 

1.sor                   1 

2.sor               1  2  1 

3.sor             1  3   3  1 

4.sor           1  4   6  4  1  

5.sor         1  5 10 10 5  1 

Az i.-ik sor j.-ik elemÒt (az elem sorszËma 0-val kezdődik) az 















j

i

 

(ejtsd: i alatta j ) kÒplet ( binomiËlis egyãtthatÛ ) adja. Ennek programozhatÛ 

alakja  

!j/)!ji/(!i
j

i














 

lesz. PÒldËul a 4. sor 3 eleme (vastagon szedve) 

43*2*1/1/4*3*2*1!3/)!34/(!4
j

i














 

Programunkban lesz egy sor indexvËltozÛ (i =0..n), Òs egy oszlopvËltozÛ (j = 

0..i) ÒrtÒkekkel. A faktoriËlis szËmÖtËshoz kell egy segÒdvËltozÛ (k). A hËrom-

szÞg elemeit egy n*(n+1) mÒretű tÞmbben helyezzãk el, amelynek soronkÒnt 

egyre tÞbb eleme lesz. 

Feladatunkban egyetlen beolvasandÛ adat, a sorok szËma (n) lesz. 
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87. ábra: Pascal háromszög előállítása 

START 

n 

 a tömb kiírása 

NO 
j := j + 1 

YES j <= n 

NO 

YES 

i := 0 

STOP 

Az i.-ik sor 

j := 0 A j.-ik elem 

a [ i . j ] := i ! / ( i - j ) ! / j ! Egy elem számítása 

j := j + 1 

i := i + 1 
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ÇrdekessÒgkÒppen bemutatjuk a diagram alapjËn megÖrt program futËsi kÒpÒt  

(A program utasÖtËslistËjËt kÒsőbbi fejezetben megmutatjuk). 

 

88. ábra: Pascal háromszög előállító program képernyőképe 

6.2 Példák a Pascal adattípusok gyakorlására 

A jÛ program alapja a megfelelően megvËlasztott, a feladathoz leginkËbb illesz-

kedő, helykÖmÒlő adattÖpusok megvËlasztËsa. Ehhez elengedhetetlenãl szãksÒ-

ges azok alapos ismerete. Ez a fejezet pÒldËi ehhez nyàjtanak segÖtsÒget. 

P4_1. HőmÒrsÒklet mÒrÒsek feldolgozËsËhoz vËlasszunk alkalmas adattÖpuso-

kat. Adjuk ezeknek ÒrtÒket. A hőmÒrsÒklet ËltalËban nem egÒsz ÒrtÒk, ezÒrt 

single adattÖpust vËlasztunk tËrolËsËhoz: 

type   t_ temp = single; 

         t_tempek = array of t_temp; // AdattÞmb 

var   t1     : t_temp; // Egy adat tËrolËsa 

          tsok : t_tempek; // Adatsor tËrolËsa 

          f1     : t_temp; // file vËltozÛ (minden rekord 1 adat) 

          f sok : t_temp; // file vËltozÛ (1 rekord 1 adatsor) 

          t        : shortint; // segÒdvËltozÛ 

ÇrtÒkadËsok: 

         t1 := 39.2; 

         t1 := int(20); // ValÛs konverziÛ 

         t1 := 25; // Automatikus tÖpus konverziÛ 

         t  := -6; // EgÒsztÖpus 

         t1 := t; // Automatikus egÒsz / valÛs tÖpuskonverziÛ 
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P4_2. CiklusvËltozÛ tÖpusËnak megvËlasztËsa. A ciklusvËltozÛ tÖpusËt a ciklus 

lÒpÒsszËm hatËrozza meg. ÁltalËban indexkÒnt hasznËljuk, ezÒrt (kivÒteles ese-

tektől eltekintve) pozitÖv egÒsz ÒrtÒkeket vesz fel. Ha a lÒpÒsszËm nem haladja 

meg a 255 ÒrtÒket, akkor byte tÖpust vËlasztunk. 

var i : byte; 

Ha ez kevÒs lenne, akkor word tÖpusà ciklusvËltozÛt deklarËlunk ( max. 65535 

lehet ). 

var i : word; 

Ha valamely rendkÖvãli esetben ez sem volna elÒg, akkor a longword tÖpust 

vËlasztjuk (max. 4294967295 lehet ). 

var i : longword; 

Lehet olyan feladat, ahol a ciklus karakter ÒrtÒkeket vesz fel. Ilyenkor Òrtelem-

szerűen tÖpusa char lesz. 

var ch : char; 

Egy ilyen ciklusutasÖtËs lehet az alËbbi: 

for ch:=’a’ to ’z’ do <utasÖtËs>; 

A ciklusvËltozÛ felvehet mËs, nem standard tÖpust is. Tekintsãk az alËbbi tÖpus-

definÖciÛt: 

type t_day = ( mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun ); // Enumerated (felsorolËsos tÖpus) 

var inap : t_day; 

Ekkor a ciklusutasÖtËs : 

for inap:=mon to fri do <utasítás>; // Munkanapok 

P4_3.VËlasszunk alkalmas tÖpust oktËlis ( 8-as szËmrendszerű ) szËmok feldol-

gozËsËra.  

type t_oktal = 0..7; // Intervallum tÖpus 

var onr : t_oktal; 

Ekkor az ÒrtÒkadËsok: 

onr := 3; // helyes       

onr := 8; // hibËs utasÖtËs, ÒrtÒk tàllÒpÒs 

 

onr := 10/3; // hibËs, a kifejezÒs valÛs tÖpusà 

onr := 10 div 3; // helyes 
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onr := round (11/ 3); // helyes, onr = 4 lesz 

onr := trunc (11/ 3); // helyes, onr = 3 lesz 

 

onr := sign (8); // helyes, onr = 1 lesz (a sign – előjel- Math unit 

rÒsze ) 

P4_3. Egy vÒlemÒnykutatÛ Öven minden kÒrdÒsre 15 lehetősÒgből legfeljebb 4-

et jelÞlhet meg a vËlaszadÛ. A megfelelő adattÖpus ekkor az alËbbi lehet: 

type t_resp = set of 1..15; // Halmaz tÖpus 

var  voks : t_resp; // Szavazat tÖpusà vËltozÛ 

 

voks := [ 1,3,6 ]; // 1,3, Òs 6 vËlasz 

voks := [ ]; // nincs vËlasz 

P4_4. MaximËlisan 10 nagybetűből ËllÛ betűs szavak feldolgozËsËhoz alkalmas 

az alËbbi tÖpus:  

type t_word = string [10]; 

var w1 : t_word; // vËltozÛ 

 

w1:= ’PËra’; // ÇrtÒkadËs 

A w1 vËltozÛ tartalma :  

5 P á r a Q / f , $ 

Az első szËm a string aktuËlis hossza ( itt 5 byte ). A maradÒk 3 byte nem defi-

niËlt. A string tÖpusà vËltozÛ hasznËlat előtt cÒlszerű „nullËzni”, azaz feltÞlteni 

szÛkÞz (space) karakterrel. 

w1 : = ’          ’; // 10 db szÛkÞz 

A string tÖpusà vËltozÛk aktuËlis hossza ÒrtÒkadËssal mÛdosÖthatÛ. 

w1:= ’Kukafej’; // Hossz = 7 

writeln (w1); // KiÖrËs : Kukafej 

w1:= ’Zoli’; // Hossz = 4 

writeln (w1); // KiÖrËs : Zoli 

w1[0] := #7 ; // Hossz ËtÖrËsa 7-re 

writeln (w1); // KiÖrËs : Zolifej 

w1 := ’kukafejtető’; 

writeln (w1); // KiÖrËs : Kukafejtet  ( levËgja a 10 fÞlÞtti 

//karaktereket ) 

A string egy eleme Òs char tÖpus egymËssal kompatibilis. 
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var ch : char; 

ekkor ch : = w1[2] ; hatËsËra ch = ’u’ lesz. 

ch := chr (65); // ’A’  chr ( ) standard fãggvÒny 

w1[5] := ch; // w1 = KukaAejtet 

6.3 Kifejezések gyakorlása 

A kifejezÒsek helyes hasznËlatËhoz elengedhetetlen az operËtorok hierarchikus 

rendjÒnek ismerete. Jelen fejezetben az operËtorok hasznËlatËt gyakoroljuk. 

P5_1. FeltÒtelezzãk az alËbbi deklarËciÛkat 

var i,j : shortint; 

     b,c : boolean; 

     ch  : char; 

 

i := 3 - - 4; // i = 7 lesz, az első – jel kivonËs, a //mËsodik ne-

gatÖv előjel 

j := 3 + 4 * 5; // j = 23, a szorzËs magasabb prioritËsà 

j := ( 3 + 4 ) * 5; // j = 35, a zËrÛjel miatt 

 

i := 5; 

j := 8; 

 

writeln( i mod j + 9 div j ) ;  // KiÖrËs 6 

writeln( i mod ( j + 9) div j ) ; // KiÖrËs 0 

 

writeln( i mod 3 + round ( 9 / i ) );  // KiÖrËs 4 

j := 3 + 2 * succ(ord (’!’) ); // j = 71, mert a ’!’ ASCII kÛdja 33  

i := sign ( j – 20); // i = 1 

 

writeln ( i shl 4 );  // KiÖrËs 16, mert shl 4 balra lÒptet 4 //binËris he-

lyi ÒrtÒket, azaz 16-al szoroz 

writeln ( j shr 2 );  // KiÖrËs 17, mert shr 2 jobbra lÒptet 2 //binËris 

helyi ÒrtÒket, azaz 4-el oszt 

P5_2. Ésszetett kifejezÒsek 

const k     = 21; 

          c     = ’?’; 

var i,j    : integer;  

             b,d  : boolean; 

             ch   : char; 

 

i  := 2* 27 – 9 div 4 * 3; // i = 48 

j  := 10 - trunc (sqrt ( k ) ); // j = 6 

b := i = j ; // b = false 
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ch := pred ( c ); // ch = ’>’ 

writeln ( ord (ch ) < i ); // KiÖrËs true, mert a ’>’ kÛdja 62 

writeln ( not b or  (ch  > ’i’ ); // KiÖrËs true, mert a ’>’ kÛdja 62 

 

d := c = chr (63);  // d = true, mert chr(63) = ’?’, azaz d = c 

writeln ( ( j in [2..6] ) and not d ) // KiÖrËs false, mert j = 6 benne van a 2..6 

//intervallumban 

Pl 3. KifejezÒsek valÛs tÖpusà vËltozÛkkal 

var x, y : single; 

          d  : double; 

x := sin (pi / 4) + 2; // x = 2.707107 

writeln ( 2 * frac(x) ); // KiÖrËs 1.414214, mert x tÞrtrÒsze = //0.707107 

writeln ( 5 * int(x) ); // KiÖrËs 10.0, mert x egÒszrÒsze = 2. 

 

y :=  tan (pi / 3); // y = 1.7321 

 

writeln ( sqr (x) + sqrt (5*y) ); // KiÖrËs 10.27126 

writeln (exp (y) ); // KiÖrËs 5.65223 

x := log10 (1000); // x = 3.0 

writeln (x / 2); // KiÖrËs 1.5 

 

y := pi; 

d := pi; 

writeln (y); // KiÖrËs 3.1415927 

writeln (d);  // KiÖrËs 3.141592765358979312 (dupla 

//pontossËgà) 

 

89. ábra: Valós típusokat kiíró program képernyőképe 

Az alËbbiakban nÒhËny feladatot mutatunk be a matematikËban szokËsos kife-

jezÒsek Pascal szintaktika szerinti ËtÖrËsËra. 

P6_1. 
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b/a/2/)y*yx*x(
ab2

yx
22




 // a ≠ 0 esetÒn 

P6_2. 

)bx*a*2(sqrt/)ba(
bax2

ba





 // 2ax+b > 0 esetÒn 

P6_3. 

)10ln(/)x*xln()deltasin(*3(sqrtxlgsin3
2

  

P6_4. 

)alfa*x*2exp())xln(*7exp(ex
x27




 

6.4 Változók aktuális értékének meghatározása 

P7_1. 

x := 2 + 19 mod 3 * 2; // x = 4 

P7_2. 

y := sqr ( 9 ) – 55; // y = 36 

P7_3. 

z := 3 + 4 * trunc ( 4.8 ) div 2; // z = 11 

P7_4. 

u := pred ( chr ( 6*z ) ); // u = ’A’ karakter 

P7_5. 

w := ln(100) / ln(10) = 2 ; // w = true, boolean 

P7_6. 

z := not w or ( u < chr (80) ); // z = true, boolean 
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6.5 Példák különböző értékadásra 

NullËzzuk a tÖpusnak megfelelő ÒrtÒkkel az alËbb meghatËrozott u,w Òs z vËlto-

zÛkat. 

type t_intv   = 5 .. 10; // Intervallum tÖpus 

        t_halm = set of 10 .. 99 ; // Halmaz tÖpus 

        t_arr    = array [char] of t_halm; // Halmaz tÖpusà tÞmb (indexe char lehet) 

 

var u  : array [t_intv] of t_arr ; // Halmaz tÖpusà mËtrix (indexe 5..10 lehet ) 

       w : array [ - 3 .. 4, ’B’ .. ’E’ ] of boolean; // Logikai tÞmb 

       z  : array [boolean] of char; 

       i , j : shortint ; // ciklusvËltotÛ 

       ch   : char ; 

P8_1. u tÞmb nullËzËsa 

for i := 5 to 10 do // sorok szerint 

   for ch := #0 to #255 do // oszlopindex az Þsszes karakter 

     u [ i, ch ] := [ ]; // ãres halmaz 

P8_2. w tÞmb nullËzËsa 

for i := -3 to 4 do // sorok szerint 

   for ch := ’B’ to ’E’ do // oszlopindex karakter 

     w [i, ch] := false; // logikai ÒrtÒk nullËzËsa 

P8_3. z kÒtelemű char tÖpusà tÞmb nullËzËsa 

z [false] := ’ ’; // karakter tÖpusà nullËzËs szÛkÞzzel 

z [true] := ’ ’; 

6.6 Feltételes utasítások gyakorlása  

P9_1. Írjuk Ët Pascal formËba az alËbbi ÒrtÒkadËst 














párosiha)i(sin

páratlaniha)i(tg*2
x

2
 

MegoldËs: 

if odd ( i ) then x := 2 * sin (i*pi*gamma) / cos (i*pi*gamma) 

                  else   x := sqr ( sin (i*gamma) ; 

 

P9_2. Írjuk Ët Pascal formËba az alËbbi ÒrtÒkadËst 
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0xha2/x

0xha5.11

0xha)x2lg(*3

Y  

MegoldËs: 

if  x > 0 then Y := 3 * ln ( 2 * x ) / ln (10) 

             else if x < 0 then Y := sqrt (-x / 2 ) 

                                 else Y := 11.5; 

 

P9_3. Írjuk Ët Pascal formËba az alËbbi ÒrtÒkadËst 

2.2)xln(

x
s


  

MegoldËs: 

if (x > 0) and (ln (x) <> 2.2) then s := abs (x) / (ln (x) – 2.2); 

 

P9_4. Írjuk Ët Pascal formËba az alËbbi ÒrtÒkadËst 



































egyébkéntn

tel7oszthatónhan2

tel5oszthatónhan4

mal3oszthatónhan12

Y  

MegoldËs: 

if n mod 3 = 0 then m:= 12 * n 

                        else if n mod 5 = 0 then m:= 4*n 

                                       else if n mod 7 = 0 then m:= 2*n  

                                                                       else m :=n; 

 

Pl 5. Írjuk Ët Pascal formËba az alËbbi szakaszos fãggvÒnyt 
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MegoldËs: 

if  (x < -3) and (x > -8) then y:= -1  

                                      else if x < 0 then  y:= -x - 3 

                                                          else if x < 3 then y:= x + 1  

                                                                               else y := 3; 

6.7 Programkapcsoló (case utasítás) gyakorlása 

P10_1. SzËmoljuk meg egy adott stringben előfordulÛ kisbetűket, nagybetűket, 

szËmokat Òs jeleket. 

MegoldËs: 

var st                    : string; 

       kb, nb, sz, jel : byte; 

       i                     : byte; 

 

for i:= 1 to length (st ) do // length (st) a szÞveg karaktereinek szËma 

   case st[i] of // az i.-ik karakter vizsgËlata 

     ’a’..’z’   : kb := kb  +1; // kisbetű 

     ’A’..’Z’ : nb := nb  +1; // nagybetű 

     ’0’..’9’  : sz := sz  +1; // szËmjegy 

     else jel := jel +1;  // egyÒb karakter 

   end; 

 

P10_2. Egy kÞzvÒlemÒny-kutatËs feldolgozËsakor a lehetsÒges vËlaszok: A, N, 

J, K Òs 0. SzËmoljuk meg n kitÞltÞtt Öv esetÒn az egyes vËlaszok %-os arËnyËt. 
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MegoldËs: 

type t_resp = (A,N,J,K); // FelsorolËsos tÖpus 

var v                          : t_resp; 

         i,va,vn,vj,vk,v0 : byte;     

 

for i:= 1 to n do // az Þsszes vËlaszok feldolgozËsa 

   case v of // az i.-ik vËlasz vizsgËlata 

     A   : inc(va); // A vËlaszok szËmËnak nÞvelÒse 

     N   : inc(vn); // N vËlaszok szËmËnak nÞvelÒse 

      J   : inc(vj); // J vËlaszok szËmËnak nÞvelÒse 

     K   : inc(vk); // K vËlaszok szËmËnak nÞvelÒse 

     else inc(v0) // 0 vËlaszok szËmËnak nÞvelÒse 

   end; 

 

writeln (100*va/n, 100*vn/n, 100*vj/n, 100*vk/n, 100*v0/n,); // %-os arËnyok 

6.8 Példák ciklusok használatára 

A szËmÖtÛgÒpes programok leginkËbb sokszor ismÒtlődő szËmÖtËsokat vÒgez-

nek. Ezzel sok mechanikus munkËtÛl kÖmÒlik meg az alkalmazÛt. EzÒrt nagy 

jelentősÒge van a ciklusutasÖtËsok hasznËlatËnak. A programozÛ szËmËra fontos 

feladat annak eldÞntÒse, melyik ciklus utasÖtËst vËlassza. ÁltalËnos irËnyelv, ha 

a lÒpÒsek szËma ismert, akkor legegyszerűbb a for  tÖpusà ciklus hasznËlata. Ha 

a ciklusvËltozÛ nem megszËmolhatÛ tÖpusà ( pl valÛs szËm), vagy ha nem isme-

retes a lÒpÒsek szËma, akkor a while tÖpust vËlasztjuk. Ha a ciklusba valÛ belÒ-

pÒskor a leËllËs feltÒtele nem Ëll rendelkezÒsre (a ciklus belsejÒben derãl ki ), 

akkor a repeat tÖpust kell hasznËlni. Ezen ciklusutasÖtËsok mindegyikÒre muta-

tunk pÒldËkat komplett, műkÞdő program formËban. 

6.8.1 for – to – do ciklusok 

P11_1. EldÞntendő egy k elemű vektorrÛl, hogy szËmtani sorozatot alkot-e. 

// SzËmtani-e K.J. 2010.06.02. 

 

program pl_for_1; 

 

var   i, k : byte; 

         a    : array of single; // dinamikus tÞmb 

      yes : boolean; 

      dif  : single; 

begin 

  write (’k = ’); readln (k); // Az elemek szËmËnak bekÒrÒse 

  Setlength (a,k); // A vektor mÒretÒnek beËllÖtËsa : k 

  for i:=1 to k do 

    begin 
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       write (’A[’ , i , ’]= ’); readln (a[i]); // Az elemek bekÒrÒse 

   end; 

  yes := true; // feltÒtelezzãk, hogy a vËlsz igen 

  dif := a[2] – a[1]; // differencia 

  for i:=2 to k-1 do  

    if a[i+1] – a[i] <> dif then  

                                        begin 

                                           yes:=false; // mËr nem szËmtani sorozat 

                                           exit; // KiugrËs a ciklusbÛl 

                                        end; 

  if yes then writeln (’SzËmtani sorozat !’) 

            else writeln (’Nem szËmtani sorozat !’); 

  readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

90. ábra: A számtani sorozat példaprogram képernyőképe 

P11_2. KÒszÖtsãnk programot, amely egy n*n mÒretű speciËlis mËtrixot ËllÖt elő 

az alËbbi szabËly szerint. 



















egyébként

vanbanmellékátlóaha

vanfőőátlóbanaha

elememátrixA

0

2

1

 

MegoldËs: 

// Spec. mËtrix N.S. 2010.06.11. 

 

program pl_for_2; 
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var   i,j, n : byte; 

              a : array[1..10,1..10] of 0..2; // statikus kÒtdimenziÛs tÞmb 

begin 

  write (’n = ’); readln (n);  // Az sorok szËmËnak bekÒrÒse 

  for i:=1 to n do // Sorindex 1..n  

     for j:=1 to n do // Oszlopindex 1..n  

       if i =j then a[i , j] := 1 // FőËtlÛ 

                 else if i + j = n + 1 then  a[i , j] := 2 // MellÒkËtlÛ 

                                                else a[i , j] := 0; // EgyÒb 

  for i:=1 to n do // KiÖrËs mËtrix formËban 

    begin 
     writeln; // Ôj sor 

     for j:=1 to n do write (a[i , j]:2); // Minden elem 2 pozÖciÛra 

   end; 

  readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

91. ábra: A mátrix előállító példaprogram képernyőképe 

P11_3. A 6.1.3. pontnËl P3_2-ben megoldottuk a Pascal hËromszÞg előËllÖtËsËt 

vÒgző program folyamatËbrËjËt. Most megmutatjuk a hozzËtartozÛ utasÖtËslistËt. 

// Pascal 3 szÞg S.N. 2009.05.06. 

program pl_for_3; 

 

{$APPTYPE CONSOLE} // Delphi kÞrnyezetben  

uses SysUtils; 

 

var         n,i,j,k   : byte; 

    faki,fakj,fakd : word; 

                        a : array[0..10,0..10] of word; 
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begin 

 write('n= '); readln(n); // Sorok szËmËnak bekÒrÒse 

 for i:= 0 to n do 

  for j:= 0 to n do a[i,j]:= 0; // TÞmb nullËzËsa 

 

 for i:= 0 to n do // i.-ik sor 

  for j:=0 to i do // j-ik elem 

  begin 

    faki :=1; 

    for k:=1 to i do faki := faki * k; // i! 

    fakj :=1; 

    for k:=1 to j do fakj := fakj * k; // j! 

    fakd :=1; 

    for k:=1 to i-j do fakd := fakd * k; // (i-j)! 

    a[i,j]:= round (faki / fakj / fakd); 

   end; 

 

 for i:= 0 to n do // KiÖrËs 

  begin 

   writeln; 

   for j:=0 to n do 

    if a[i,j]> 0 then write(a[i,j]:4); // Csak a nem 0 elemek 

  end; 

 readln; 

end. 

A program futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

92. ábra: A Pascal háromszög előállító példaprogram képernyőképe 

Megjegyezzãk, hogy e pÒlda megoldËsa a faktoriËlis szËmÖtÛ fãggvÒny alkal-

mazËsËval sokkal szebb. 
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P11_4. A jÛ programozÛi kÒszsÒg elÒrÒsÒhez szãksÒges a mËr megÖrt program 

analÖzise is. HatËrozzuk meg, hogy az alËbbi programrÒszlet mikÒnt műkÞdik, 

mik lesznek a benne szereplő vËltozÛk ÒrtÒkei. 

m:= 5; 

for k := 1 to m do  

  case m of 

     -2,-1,0 : m := m + k; 

     2,3,4,5 : m := m – k; 

  end; 

A megoldËshoz ÒrtÒktËblËzatot cÒlszerű hasznËlni: 

k  1 2 3 4 5 

m 5 4 2 -1 3 -2 

6.8.2 while – do ciklusok 

Ezt a ciklusutasÖtËst akkor hasznËljuk, ha az ismÒtlÒsek szËmËt nem ismerjãk. 

Az ismÒtlÒs feltÒtele a ciklusba valÛ belÒpÒs előtt kerãl ellenőrzÒsre, s ha a fel-

tÒtel aktuËlis ÒrÒtke false, akkor a ciklusmag nem lesz vÒgrehajtva. Akkor is ezt 

a ciklusfajtËt hasznËljuk, ha a ciklusvËltozÛ nem megszËmlËlhatÛ tÖpusà. 

P12_1. Írjunk Programot, amely szinusz tËblËzatot kÒszÖt. Az x 0..30 fokig vËl-

tozik 0.1 fokonkÒnt.  

// Szinusz tËbla A.B. 2008.05.06. 

program pl_while_1; 

 

var x,y : single; 

begin 

  x := 0;  y := 0; 

 writeln ('Szinusz ËblËzat :'); writeln; 

 while x < 1 do begin 

     write (x:5:2); x:=x+0.1;  // Tizedek tengelye 

 end; 

 writeln; 

 x:=0; 

 while x < 30 do // EgÒsz fokok 

   begin 

     writeln; write (x:6:0,'  '); // EgÒszek tengelye 

     while y < 1 do // Tized fokok 

       begin 

         write (sin ( pi*(x+y ) / 180):5:2); // Szinusz ÒrtÒk 

         y := y + 0.1; 

      end; 
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     x:= x + 1; 

     y:=0; 

  end; 

 readln; 

end. 

A program futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

93. ábra: A szinusz táblázatot előállító példaprogram képernyőképe 

P12_2. KÒszÖtsãnk programot, amely egy beolvasott szËmrÛl eldÞnti, hogy 

prÖmszËm-e. 

// PrÖmvizsgËlat A.Sz. 2010.05.06. 

program pl_while_2; 

var   x,i : integer; 

      prim : boolean; 

 begin 

   repeat 

      write('x= '); readln (x); // SzËm bekÒrÒse 

      prim := true; // FeltÒtelezzãk, hogy prÖm 

      if x mod 2 = 0 then prim:=false; // PËros : nem prÖm 

      i:=1; 

      while (x > i * i) and prim do // A szËm gyÞkÒig keresãnk osztÛt 

        begin 

          if x mod (i*2 + 1) = 0 then prim:=false; // Van osztÛja : nem prÖm 

          inc(i); 

        end; 
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      if x in [2,3,5] then prim:=true; // 2,3,5 prÖm 

 

      if prim then write ('PrimszËm') 

                  else write ('Nem primszËm'); 

     writeln; 

  until x <= 0; // IsmÒtlÒs amÖg pozitÖv 

  readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

94. ábra: A prímszám vizsgáló példaprogram képernyőképe 

P12_3. KÒszÖtsãnk programot, amellyel cos(x) ÒrtÒke ε pontossËggal szËmÖtha-

tÛ. A cos(x) ÒrtÒkÒt Taylor sorËval szËmÖthatjuk ki. 

 










0k

k2

k42

x
!k2

1
...

!4

x

!2

x
1)xcos(

 

Az ε a matematikËban szokËsos kãszÞbszËm, ÒrtÒke a program bemenő adata. A 

konvergËlÛ sorozat i.-ik Òs (i +1).-ik tagjËnak kãlÞnbsÒgekÒnt Òrtelmezzãk. Mi-

vel pÒldËnkban az x
2i 

/ (2i)! tag i nÞvelÒsÒvel 0-hoz tart, ezÒrt a tagok szËmÖtËsËt 

Òs ÞsszegzÒsÒt mindaddig folytatjuk, amÖg az  x
2i 

/ (2i)! > ε feltÒtel igaz. Az ak-

tuËlis szËmlËlÛ előËllÖthatÛ az előző tag szËmlËlÛjËnak x*x taggal valÛ szorzË-
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sËval. HasonlÛkÒppen a mindenkori nevező a megelőző nevező i*(i+) taggal 

valÛ szorzËsakÒnt adÛdik. A program utasÖtËslistËja az alËbbi. 

// Cos fãggvÒny Z.M. 2009.04.26. 

program cosx; 

 

var  x,eps, szl, cosx : single; 

                        nev,i : integer; 

begin 

  writeln ('A cos(x) szËmÖtËsa Taylor sorËval'); writeln; 

  write ('x (fokban) = '); readln (x); // x bekÒrÒse 

   x := pi * x / 180; // ËtvËltËs radiËnra 

  write ('pontossËg (eps) = '); 

  readln (eps);  writeln; // ε bekÒrÒse 

  cosx := 1; // A sorozat első tagja 

  szl := -x * x; // A szËmlËlÛ kezdő ÒrtÒke 

  nev := 2; // A nevező kezdő ÒrtÒke 

  i := 3; 

  while abs ( szl / nev) > eps do 

    begin 

      cosx := cosx + szl / nev; 

      szl := - szl * x * x; // előjelvËltËs, àj szËmlËlÛ 

      nev := nev * i * (i+1); // nevező àj ÒrtÒke : faktoriËlis 

      i := i + 2; 

    end; 

   writeln ('A Taylor sorral szËmÖtott ÒrtÒk : ',cosx:10:6); 

   writeln ('A cos(x) standard fãggvÒny      : ',cos(x):10:6); 

  readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

95. ábra: A cos(x) számító példaprogram képernyőképe 
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P12_4. HËnyszor lesz vÒgrehajtva az alËbbi ciklus, Òs mi lesz a vËltozÛk ÒrtÒke 

lÒpÒsenkÒnt? 

i := 1; j := 3; 

 while j > 0 do 

    begin 

       j := ( j + 10 ) div ( 2 * i ); 

       i := i + 1; 

    end; 

MegoldËs: 

  ciklusban 

i 1 2 3 4 5 6 7 

j 3 6 4 2 1 1 0 

6.8.3 Repeat - until ciklusok 

P13_1. KÒszÖtsãnk programot, amellyel mindaddig olvasunk be egÒszszËmokat, 

amÖg az àj Òs a megelőző szËm kãlÞnbsÒge 5-nÒl nagyobb. EzutËn kiÖrjuk a be-

olvasott szËmok szËmtani ËtlagËt. Itt nem ismerjãk a lÒpÒsek szËmËt, Ögy a for 

ciklus alkalmazËsa nem lehetsÒges. 

// Repeat pÒlda_1 K.I. 2009.01.26. 

program repeat_pl; 

 

var a,b,db,sum,dif : integer; 

begin 

 write ('N= '); readln(a); // első szËm bekÒrÒse 

 sum := a; // mentÒs 

 db := 1; // szËmlËlÛ 

 repeat 

  write ('N= '); readln (b); // kÞvetkező szËm bekÒrÒse 

  sum := sum + b;  // mentÒs 

  dif := abs (a-b); // kãlÞnbsÒg 

  a := b; // az àj legyen az előző 

  inc (db); 

 until dif <= 5; // leËllËs feltÒtele 

 writeln ('A ',db,' db szËm Ëtlaga : ',sum/db:8:2); 

 readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 
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96. ábra: A P13_1 példaprogram képernyőképe 

P13_2. KÒszÖtsãnk programot, amely 45 szËmbÛl 6 kãlÞnbÞző szËmot sorsol 

vÒletlen generËtorral Òs azt egy alkalmas tÞmbbe menti Òs kiÖrja. 

Egyszerű for ciklus itt sem jÛ, mivel lehet, hogy a 6 lÒpÒsben sorsolt szËmok 

kÞzÞtt azonosak is lehetnek. EzÒrt mindaddig kell àj szËmot sorsolni, amÖg 6 

kãlÞnbÞző nem adÛdik. 

// Repeat pÒlda_2  K.I. 2009.01.26. 

program lotto_6; 

 

type t_num = 1..45; 

       t_halm = set of  t_num; 

var  sors     : t_halm; 

       db,n     : byte; 

begin 

  randomize; 

  sors := [ ]; // ãres halmaz 

  db := 0; // szËmlËlÛ 

  writeln ('A kisorsolt szËmok: '); writeln; 

  repeat 

    n := random (45) + 1; // 1..45 

    if not (n in sors) then // ha mÒg nincs benne a halmazban 

                                begin 

                                  sors := sors + [n]; // hozzËadjuk 

                                  write (n  :4); // kiÖrjuk 

                                  inc (db); 

                               end; 

  until db = 6; // ismÒtlÒs amÖg 6 kãlÞnbÞző lesz 
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  readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe  az alËbbi. 

 

97. ábra: A hatos lottó sorsoló példaprogram képernyőképe 

P13_3. Harmadik pÒldËnk legyen ezàttal is egy programrÒszlet elemzÒse. 

HËnyszor fut le az alËbbi ciklus, Òs mi lesz a vËltozÛk ÒrtÒke futËs kÞzben? 

x := chr (66); 

repeat 

   case x of 

      ’B’,’C’,’E’   : x := chr ( ord (x) + 2); 

      ’A’,’F’.. ’H’ : x := pred (x); 

    else x := pred (x); 

   end; 

until x > ’E’; 

HasznËljuk az ÒrtÒktËblËt. x kezdeti ÒrÒtke ’B’ betű (kÛdja 66). 

  ciklusban 

x B D C E G 

      

6.9 Rekord adattípus gyakorlása 

P14_2. KÒszÖtsãnk programot, amellyel egy kisvËllalat dolgozÛinak heti mun-

kabÒre szËmÖthatÛ. 
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// MunkabÒr T.T. 2008.11.12. 

program berkalk; 

 

const dsz = 50; // a dolgozÛk maximËlis szËma 

type  t_st  = string [10]; 

         t_nev = record 

                       elonev : t_st; 

                       utonev : t_st; 

                      end; 

 

         t_mido = record 

                          dolgozo: t_nev; 

                          mora   : 0..44; 

                        end; 

 

         t_ber = record 

                       dolgozo: t_nev; 

                       bercsop: 1..5; 

                       bere   : real; 

                      end; 

 

const bercs : array[1..5] of real = (450, 360, 290, 220, 160); // ÉtfÒle ÛrabÒr 

 

var     n,i  : byte; 

        dolg  : t_nev; 

        tdolg : array [1..dsz] of t_nev; // dolgozok tÞmbje  

       tmora : array [1..dsz] of byte; // heti munkaÛrËk tÞmbje  

              q : array [1..dsz] of byte; // besorolËsok tÞmbje 

       mber : array [1..dsz] of t_ber; // eredmÒnyek tÞmbje 

begin 

 write ('A dolgozok szËma: '); readln(n); // TÒnyleges dolgozÛszËm 

 writeln('KÒrem a neveket, bÒrcsoportot Òs a heti munkaÛrËt begÒpelni!'); 

 for i:=1 to n do 

   begin 

    write ('VezetÒknÒv                 : '); readln (dolg.elonev); 

    write ('KeresztnÒv                  : '); readln (dolg.utonev); 

    tdolg[i] := dolg; // mentÒs a rekord mezőbe  

    write ('Bercsoport (1..5)         :  '); readln(q [i] ); 

    write ('Heti munkaÛra (1..44) : '); readln ( tmora[i] ); 

   end; 

 

 for i:=1 to n do // a bÒr kiszËmitËsa Òs az 'mber' tÞmb feltÞltÒse 

   with mber[i] do 

     begin 

       dolgozo := tdolg[i]; // nevek ËttÞltÒse 

       bercsop := q[i]; // bÒrcsoport ËttÞltÒse 

       bere := tmora[i] * bercs[q[i] ]; // bÒr kiszËmÖtËse 

     end; 
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  writeln; // kifizetÒsi lista kÒszÖtÒs  

  writeln ('        * * *  kifizetÒsi lista  * * *       '); 

  writeln ('---------------------------------------------'); 

  writeln ('          NÒv                  Kifizetendő   '); 

  writeln ('---------------------------------------------'); 

  writeln; 

  for i:=1 to n do 

    writeln (mber[i].dolgozo.elonev:10, 

                  mber[i].dolgozo.utonev:10, 

                  mber[i].bere:20:2); 

   readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

98. ábra: A munkabér számító példaprogram képernyőképe 

P14_2. KÒszÖtsãnk programot hasznËlt autÛk nyilvËntartËsËra. EgyszerűsÖtett 

pÒldËnkban az autÛknak csak 3 tulajdonsËgËt vesszãk szËmba. A 6.14.2 pontban 

e program tovËbbfejlesztett vËltozatËt megtalËljuk. 

// HasznËlt autÛ piac verziÛ_1. Kő PÒter 2008.06.22.  

program carmarket; 

 

const   max  = 100; // Az autÛk maximËlis szËma 

 

type    t_st10 = string[10]; 

            t_car  = record 

                           typ  : t_st10; 

                          color: t_st10; 

                          price: word; 
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                        end; 

          t_cars  = array [1..max] of t_car; 

var     n    : byte; 

         one  : t_car; 

         cars : t_cars; 

           c    : char; 

 

procedure w; begin writeln end; // SoremelÒs eljËrËs 

 

procedure datain(var cars : t_cars; var n : byte);  // Adat beolvasÛ eljËrËs 

 var i : byte; 

 begin 

  write ('AutÛk szËma : '); readln(n); 

  for i:=1 to n do 

   begin 

    write ('TÖ pus      : '); readln (cars[i].typ); 

    write ('SzÖn         : '); readln (cars[i].color); 

    write ('Ár (EUR) : '); readln (cars[i].price); 

   end; 

 end; 

 

procedure list (cars:t_cars; n:word); // ListËzÛ eljËrËs 

  var i:  byte; 

  begin 

    w; 

    writeln ('   T'Öpus           SzÖn          Ár (EUR)'); 

    writeln(' _____________________________________'); 

    for i:=1 to n do 

    writeln (cars[i].typ:10, cars[i].color:14, cars[i].price:12); 

  end; 

 

begin // Főprogram 

 repeat 

   repeat 

     w; 

     writeln ('BeolvasËs........I'); 

     writeln ('ListËzËs……...L'); 

     writeln ('KilÒpÒs...........E'); 

     readln (c); 

     c := upcase(c); 

   until c in ['I','L','E']; // Csak ezt a 3 karaktert fogadja el 

   case c of 

     'I': datain (cars,n); 

     'L': list (cars,n); 

     'E': exit; 

   end; 

  until c = 'E'; 

end. 
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Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

99. ábra: A használtautó nyilvántartó példaprogram képernyőképe 

6.10 Példák függvény használatára 

P15_1. KÒszÖtsãnk faktoriËlis szËmÖtÛ fãggvÒnyt. Alkalmazzuk fãggvÒnyãnket 

ÞtÞs lottÛ esetÒben annak kiszËmÖtËsËra, hogy az 5,4,3 Òs 2 talËlat elÒrÒsÒhez 

hËny tippszelvÒnyt szãksÒges szisztematikusan kitÞlteni. Ezeket a szËmokat a 

mËr megismert (Pascal hËromszÞg pÒldËnËl) binomiËlis egyãtthatÛk adjËk rend-

re: 

























































2

90

3

90

4

90

5

90
 

// Lotto 5 SÛ Lilla 2007.05.16. 

program faktorial; 

 

function fak (k : byte) : extended; 

   var f : extended;  

          i : byte; 

   begin 

     f := 1; 

     if k > 1 then 

     for i:=1 to k do f := f * i; 

     fak := f; 

   end; 
 



204                                       SZÁMÍTÁSTECHNIKA I. 

www.tankonyvtar.hu                              Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME 

  var i: byte; 

 

begin 

  for i:=2 to 5 do 

   writeln(i,'talËlathoz = ',fak(90)/fak(90-i)/fak(i):10:0,' db szelvÒny kell'); 

  readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

100. ábra: A faktoriális számító példaprogram képernyőképe 

P1_2. A fibonacci szËmokat az alËbbi sorozat elemei alkotjËk: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 

13, 21, stb. KÒpletben Fibi = fibi-1 + fibi+2. KÒszÖtsãnk programot, amely egy 

beolvasott egÒszszËmrÛl eldÞnti, hogy eleget tesz-e a fibonacci kritÒriumnak. A 

vizsgËlatot egy logikai fãggvÒnnyel oldjuk meg. 

// Fibonacci  teszt  K.L. 1999.04.22. 

program fibo; 

 

var n: word; 

 

function fib_test(x : word) : boolean; 

 var f1, f2, f, i : word; 

 begin 

  if x > 2 then 

   begin 

     f1 := 1; f2 := 1; f := 2; 

     repeat 

      f := f1 + f2; 

      f1 := f2; 

      f2 := f; 

    until f  >= x; 

   end; 

  fib_test := (x = f) or (x = 2); 

 end; 
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begin 

 repeat 

  write ('n = '); readln (n); 

  if fib_test (n) then writeln (n,' Fibonacci szËm !') 

                         else writeln (n,' Nem Fibonacci szËm !'); 

  writeln; 

 until n=0; 

 readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

101. ábra: A Fibonacci ellenőrző példaprogram képernyőképe 

P15_3. KÒszÖtsãnk programot, amely egy egÒszszËm jegyeit adogatja Þssze 

mindaddig, amÖg egyjegyű szËm adÛdik. A megoldËshoz alkalmazzunk fãgg-

vÒnyt. 

// JegyadogatÛ  M.S. 1999.06.21. 

 

program figures; 

 

type t_fig = 0..9; 

 

function adogat(x : word): t_fig; 
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 var   j : t_fig; 

    sum : word; 

 begin 

   repeat 

    sum:=0; 

    while x > 0 do 

      begin 

        j := x mod 10; // egyesek 

       sum:=sum + j; 

       x := x div 10; 

     end; 

    x := sum; // àjra, ha az Þsszeg > 9 

   until sum < 10; 

  adogat:=sum; 

 end; 

 

var n : word; 

 

begin 

 repeat 

  write ('n= '); readln (n); 

  writeln (n,' jegyeinek Þsszege : ', adogat(n) ); 

 until n = 0; 

 readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

102. ábra: A számjegyeket összeadó példaprogram képernyőképe 

6.11 Példák eljárás használatára 

EljËrËst akkor deklarËlunk, ha a szegmensãnknek nincs jÛl definiËlt visszatÒrÒsi 

ÒrtÒke. UtasÖtËscsoportokat fogunk Þssze ily mÛdon, ezzel programunk jÛl ta-

golttË, ËttekinthetővÒ vËlik. 



6. FELADATGYŰJTEMÉNY                                                                   207 

 Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME                             www.tankonyvtar.hu 

P16_1. KÒszÖtsãnk programot, amellyel 2 mËrtix ÞsszegÒt, kãlÞnbsÒgÒt Òs szor-

zatËt szËmÖthatjuk ki. Az eredmÒnyek mËtrix alakban valÛ kiÖrËsËhoz deklarËl-

junk eljËrËst. Az egyszerűsÒg kedvÒÒrt pÒldËnkban a mËtrixok elemeit szintÒn 

eljËrËssal generËljuk. 

KÒt mËtrix Þsszege (illetve kãlÞnbsÒge): ci,j = ai,j ± bi,j , ahol i = 1..n Òs j = 1..n. 

A kÒt mËtrix mÒrete megegyező kell legyen. 

KÒsz mËtrix szorzata a[n,m] Òs b[m,k] esetÒn ci,j = Σ ai*bi  (a i.-k sorËnak Òs b i.-

ik oszlopËnak skalËr szorzata. Az a mËtrix sorszËma kÞtelezően megegyezik b 

mËtrix oszlopszËmËval. 

// MËtrix algabra  H.S. 2005.06.21. 

program matrix; 

 

type t_matr = array [1..10,1..10] of single; 

var i, j, k, n1, n2, m1, m2 : byte; 

    ch     : char; 

    a,b,c : t_matr; 

    sum  : single; 

 

procedure print (n,m : byte; x : t_matr); 

 var i,j : byte; 

 begin 

  for i:=1 to n do 

   begin 

    writeln; 

    for j:= 1 to m do write (x[i,j]:8:2); 

   end; 

  writeln; writeln; 

 end; 

 

procedure general(n,m : byte; var x : t_matr); // x kimenő formËlis paramÒter 

 var i,j : byte; 

 begin 

  for i:=1 to n do 

   for j:= 1 to m do x[i,j] := 10* random; // 0-9.9 

 end; 

 

 

begin // Főprogram 

 randomize; 

 write('n1= '); readln(n1); 

 write('m1= '); readln(m1); 

 general (n1,m1,a); // a matrix 

 print (n1,m1,a); 

 write ('n2= '); readln (n2); 
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 write ('m2= '); readln (m2); 

 general (n2,m2,b); // b matrix 

 print (n2,m2,b); 

 write ('ÉsszeadËs (+)   KivonËs (-)     SzorzËs (*) :'); 

 readln (ch); 

 if ch in [ '+', '-', '*' ] then 

  case ch of 

   '+' : begin 

            if (n1 = n2) and (m1 = m2) then 

              begin 

                for i:=1 to n1 do 

                  for j:= 1 to m1 do c[i,j] := a[i,j] + b[i,j]; 

                print (n1,m1,c); 

              end 

            else writeln ('HibËs mÒret !'); 

          end; 

   '-' : begin 

           if (n1 = n2) and (m1 = m2) then 

             begin 

               for i:=1 to n1 do 

                 for j:= 1 to m1 do c[i,j] := a[i,j] - b[i,j]; 

               print (n1,m1,c); 

             end 

          else writeln (HibËs mÒret!'); 

         end; 

   '*' : begin 

           if (m1 = n2) then 

             begin 

               for i:=1 to n1 do 

                 for j:= 1 to m2 do 

                   begin 

                     sum:=0; 

                     for k:=1 to m1 do sum := sum +  a[i,k] * b[k,j]; 

                     c[i,j] := sum; 

                   end; 

                print(n1,m2,c); 

             end 

           else writeln (’HibËs mÒret!'); 

         end; 

   end 

 else writeln('HibËs parancs !'); 

 readln; 

end. 

Az egyes futËsi kÒpek a kãlÞnbÞző esetekre az alËbbiak. 
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103. ábra: A mátrix kivonás eredménye 

 

104. ábra: A mátrix szorzás eredménye 
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105. ábra: A hibás parancs eredménye 

 

106. ábra: A hibás méret eredménye 

6.12 Halmazok gyakorlása 

SzËmos faladat van, amelynek megoldËsa halmaz tÖpusà vËltozÛ felhasznËlËsË-

val egyszerűen Òs lËtvËnyosan megoldhatÛ. NÒzzãnk erre egy pÒldËt. 

P17_1. Egy szËllodËban 20 szoba van: 

– fãrdőszobËs az 1, 2, 5, 6, 7, 8, 15, 18, 19, 20 szËmà, 

– parkra nÒz az 1-8 Òs 13-15, 

– erkÒlyes az 1,2, 4-8, 14, 15, 

– nincs szomszÒdja az 1, 7, 8, 
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– egy szomszÒdja a 2, 6, 9, 15, 16, 20-nak, 

– 2 szomszÒdja a 3, 4, 5, 10-14, 17, 18,19-nek van. 

Sorolja be hËrom kategÛriËba a szobËkat az alËbbi feltÒtelek szerint: 

– Luxus: erkÒlyes, fãrdőszobËs, parkra nÒz Òs nincs szomszÒdja. 

– NormËl: fãrdőszobËs Òs 1 szomszÒdja van, vagy erkÒlyes, fãrdőszobËs Òs 2 

szomszÒdja van, vagy parkra nÒz, fãrdőszobËs Òs 2 szomszÒdja van. 

– Turista: a tÞbbi szoba. 

Írjunk programot, amely kilistËzza a 20 szoba besorolËsËt. A feladat igen bo-

nyolultnak tűnik, főkÒppen, ha feltÒteles utasÖtËsok tÞmegÒvel akarnËnk megol-

dani. Ha azonban halmaz tÖpusokkal dolgozunk, sokkal egyszerűbb a megoldËs. 

// HotelszobËk  I.G. 2009.03.21. 

program hotel; 

 

type t_szobak = 1..20; // A szËllodËban 20 szoba van 

        t_komf   = set of t_szobak; // Komfort tÖpus 

        st8          = string[8]; 

var   i              : byte; 

        asznr       : t_szobak; // AktuËlis szoba szËm 

        szom0, szom1, szom2, // 0..2 szomszÒdja van 

        fszob, // fãrdőszobËsak 

        pszob, // parkra nÒző 

        eszob       : t_komf; // erkÒlyes 

        luxory,  normal, tourist : t_komf; // kategÛriËk 

 

begin 

 szom0 := [1,7,8]; 

 szom1 := [2,6,9,15..16,20]; 

 szom2 := [3..5,10..14,17..19]; 

 fszob   := [1,2,5..8,15,18..20]; 

 pszob  := [1..8,13..15]; 

 eszob  := [1,2,4..8,14,15]; 

 luxory := szom0 * fszob * pszob * eszob; 

 normal:= szom1*fszob + szom2*fszob*eszob + szom2*fszob*pszob; 

 tourist := [1..20] - luxory - normal; // Az Þsszesből levonjuk a szËmÖtott szo//bËkat 

 for i:=1 to 20 do // SzobËk besorolËsËnak listËzËsa 

  begin 

   write (i:2,'. szoba ');  

    if i in luxory then writeln ('luxory'); 

     if i in normal then writeln ('normal'); 

     if i in tourist then writeln ('tourist'); 

  end; 

  readln; 

end. 
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Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

107. ábra: A szállodai példaprogram képernyőképe 

6.13 File kezelés gyakorlása 

Nagy sàlyt fektetãnk a file kezelÒs gyakorlËsËra. EzÒrt tÖpusonkÒnt adunk egy-

egy mintapÒldËt. 

6.13.1 SkalËr tÖpusà file (egÒsz, valÛs, karakter) 

A leggyakrabban ezt a file tÖpust hasznËljuk.  

P18_1. KÒszÖtsãnk programot, amely egy beolvasott egÒszszËmot (max. 3 je-

gyű) prÖmtÒnyezőire bont, majd az eredeti szËmot, Òs annak prÖmtÒnyezőit file-

ba menti, majd a lemezről felolvasva a kÒpernyőre listËzza azokat. A szÛba jÞ-

hető prÖmszËmokat egy mËsik program generËlta, jelen programunkban kons-

tans tÞmbkÒnt definiËljuk. 
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108. ábra: Prímgeneráló programunk futási képe 

Jelen programunk utasÖtËs listËja az alËbbi. 

// PrÖmtÒnyezők  S.A. 2010.03.20. 

program integerfile; 

 

const primek : array[1..12] of integer = (2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37); 

var           n,i : integer; 

                  f   : file of integer; 

begin 

 assign (f, 'primtÒnyezők.dat'); // File nÒv bemutatËsa 

 rewrite(f); // File megnyitËsa ÖrËsra 

 write ('n= '); readln (n); 

 write (f,n); // Eredeti szËm felÖrËsa a file-ba 

 i:=1; 

 while (n > 0) and (i < 12) do // PrÖmtÒnyezők keresÒse 

  begin 

   if n mod primek[i] = 0 then // TalËlt egy prÖmet 

    begin 

     write ( f, primek [i] ); // PrÖmtÒnyező felÖrËsa a file-ba 

     n := n div primek [i]; // A szËm leosztËsa 

    end 

   else inc (i); // KÞvetkező prÖmszËm 

  end; 

  close(f);  // File bezËrËsa 

  reset(f);  // File megnyitËsa olvasËsra 

  read (f,n); // Eredeti szËm 

  writeln; 

  write(n,'= '); // KiÖrËsa 

  while not eof (f) do // File vÒgÒig  

   begin 

    read (f,n); // PrÖmtÒnyező olvasËsa 

    write (n:4); // PrÖmtÒnyező kiÖrËsa  4 helyre 

   end; 

   close (f);  // File bezËrËsa 

  readln; 

end. 

 



214                                       SZÁMÍTÁSTECHNIKA I. 

www.tankonyvtar.hu                              Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

109. ábra: A skalár típusú file-t kezelő példaprogram képernyőképe 

6.13.2 TÞmb Òs rekord tÖpusà file 

TÞmb tÖpusà file egy-egy rekordja nem egyetlen adatot, hanem egy azonos tÖpu-

sà elemekből ËllÛ tÞmbÞt tartalmaz. 

P19_1. MÛdosÖtsuk előző feladatbeli programunkat oly mÛdon, hogy az n 

szËmhoz tartozÛ prÖmtÒnyezők egy rekordban legyenek elmentve. 

// PrÖmtÒnyezők  S.A. 2010.03.20. 

program arrayfile; 

 

const primek : array[1..12] of integer = (2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37); 

type    t_vec = array[1..10] of integer;  

var           n,i : integer; 

       primvec : t_vec; // PrÖmtÒnyezők tÞmbje 

                 f   : file of t_vec; 

begin 

 assign (f, 'primtÒnyezők.dat'); // File nÒv bemutatËsa 

 rewrite(f); // File megnyitËsa ÖrËsra 

 write ('n= '); readln (n); 

 primvec[1] := n; // SzËm tËrolËsa a vektor 1. elemekÒnt 

 i:=2; 

 while (n > 0) and (i < 12) do // PrÖmtÒnyezők keresÒse 

  begin 

   if n mod primek[i] = 0 then // TalËlt egy prÖmet 

    begin 

     primvec[1] := primek [i];                   // PrÖmtÒnyező tËrolËsa a vektor i. elemekÒnt 

     n := n div primek [i]; // A szËm leosztËsa 

    end 

   else inc (i); // KÞvetkező prÖmszËm 
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  end; 

 

  for j:=2 to i do write ( f, primvec [i] ); // PrÖmtÒnyezők felÖrËsa a file-ba 

  close(f);  // File bezËrËsa 

  reset(f);  // File megnyitËsa olvasËsra 

  read (f,n); // Eredeti szËm 

  writeln; 

  write(n,'= '); // KiÖrËsa 

  while not eof (f) do // File vÒgÒig  

   begin 

    read (f,n); // PrÖmtÒnyező olvasËsa 

    write (n:4); // PrÖmtÒnyező kiÖrËsa  4 helyre 

   end; 

   close (f);  // File bezËrËsa 

  readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

110. ábra: A rekord típusú file-t kezelő példaprogram képernyőképe 

Gyakorta mentãnk file-ba rekord tÖpusà adatokat. Az adatfeldolgozÛ-

nyilvËntartÛ programok nagy rÒsze megkÖvËnja ezt a technikËt. AlËbbi progra-

munk repãlőjËrat utasainak kockËzati faktorËt szËmÖtja (ez a szËm az utasbizto-

sÖtËsi dÖj alapja lehet). 

P19_2. ElsőkÒnt definiËlunk t_man nÒven rekord tÖpust az alËbbi mezőkkel: 

nam (string),    sex (boolean),    age (byte),    risk (single) 

MËsodjËra deklarËlunk make nevű eljËrËst, amely lÒtrehoz egy fenti tÖpusà Ël-

lomËnyt (a file nevÒt paramÒterben veszi Ët) billentyűről beolvasott adatokbÛl ( 

a rizikÛ faktor ÒrtÒke 0 legyen). 
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Harmadszor deklarËlunk list nevű fãggvÒnyt, amely paramÒterben Ëtveszi az 

utasok ËllomËnyËnak nevÒt, a kÒpernyőre listËzza azok adatait, alkalmas tÖpusà 

paramÒterben Ëtadja az utasok rekordjËt, nevÒben pedig a file rekordjainak szË-

mËt. 

VÒgãl a program szËmÖtja Òs listËzza az utasok nevÒt Òs az alËbbi tËblËzat alap-

jËn szËmolt rizikÛfaktorok ÒrtÒkÒt. 

Çletkor FÒrfi Nő 

< 30 0.05 0.06 

31-40 0.1 0.15 

41-50 0.3 0.35 

51-60 0.4 0.45 

> 60 0.5 0.6 

26. táblázat: Rizikófaktor táblázat 

 

// Repãlő utasbiztosÖtËs HB 2008.11.11. 

program riziko; 

 

type     t_st20   = string [20]; 

t_man  = record 

                      nam : t_st20 ; 

                      sex  : boolean; 

                      age  : byte; 

                      risk : single; 

               end; 

         t_utasok = array[1..20] of t_man; 

 

var     f         : file of  t_man; 

        fname    : t_st20; 

        utasok   : t_utasok; 

        utasnr, i : byte; 

 

procedure make (fnev:t_st20); // LÒtrehozza a rekord tÖpusà file-t 

 var  fn : byte; 

         c  : char; 

     emb : t_man; 

 begin 

  assign (f, fnev); 
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  rewrite(f); 

  repeat 

    with emb do 

     begin 

      write ('Utas neve            :'); readln (nam); 

      write('Neme 1:ffi / 2:nő  :'); readln (fn); // BeolvasËs szËmkÒnt 

      sex := fn = 1; // Logikai mező ÒrÒtket kap 

      write ('Utas kora            :'); readln(age); 

      risk:=0; 

     end; 

    write (f, emb); // 1 utas mentÒse file-ba  

    write ('TovËbb (i/n) ? '); readln (c); 

  until c in ['n','N']; // n-re vÒge a beolvasËsnak 

  close (f); 

  writeln ('File has written !'); 

 end; 

 

// Felolvassa Òs listËzza az utasok adatait 

function list (fnev : t_st20; var u:t_utasok):byte;  

 var i : byte; 

 begin 

  assign (f,fnev); 

  reset (f); 

  list := filesize (f); // File mÒret  

  i := 1; 

  repeat 

   read (f,u[i]); 

   with u[i] do 

    begin 

     write (nam:20); 

     if sex then write('Female':10) else write('Male':10); 

     writeln(age:6); 

    end; 

   inc(i); 

  until eof (f); 

  writeln; 

  close(f); 

 end; 

 

begin // Főprogram 

 write ('Filename : '); readln(fname); // File nevÒnek bekÒrÒse 

 make (fname); // File kÒszÖtÒse 

 utasnr := list (fname,utasok); // ListËzÛ fv. hÖvËsa 

 for i:=1 to utasnr do 

  with utasok[i] do 

   begin 

     write (nam:20); 

     case age of // rizikÛ szËmÖtËsa 

       1..29: if sex then risk:=0.05 else risk:=0.06; 
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      30..39: if sex then risk:=0.1 else risk:=0.15; 

      40..49: if sex then risk:=0.3 else risk:=0.35; 

      50..59: if sex then risk:=0.4 else risk:=0.45; 

      60..90: if sex then risk:=0.5 else risk:=0.6; 

     end; 

     writeln ('  RizikÛfaktor : ',risk:7:2); 

   end; 

 readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

111. ábra: A rizikófaktort számoló példaprogram képernyőképe 

6.13.3 Random file kezelÒs 

A random file kezelÒs lÒnyege az, hogy eltÒrően a soros (szekvenciËlis) file 

kezelÒstől az egyes rekordok elÒrÒse kÞzvetlenãl tÞrtÒnik. A mËr megismert file 

pointer a file bËrmely rekordjËra irËnyÖthatÛ a seek(f,nr) standard eljËrËs segÖt-

sÒgÒvel. A random file kezelÒs fokozott figyelmet kÖvËn meg a program kÒszÖ-

tőjÒtől, mert a hibËs pointer ËllÖtËs ( Òs azt kÞvető ÖrËs parancs ) kËrt tehet mËs 

ËllomËnyokban. 

 P20_1. KÒszÖtsãnk programot, amely egy egÒsztÖpusà file minden harmadik 

elemÒnek szËmtani ËtlagËt adja meg. Az adatËllomËny 20 db 10 Òs 99 kÞzÞtti 

vÒletlen szËmbÛl Ëlljon. 

// Random1 T.A. 2007.01.25. 

program seekfile; 

var  i,n : byte; 

         sum : word; 

            f   : file of byte; 

begin 

 randomize; 
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 assign (f,' integers.dat'); 

 rewrite(f); 

 for i:=1 to 20 do 

  begin 

   n:= random (90) + 10; // 10..99 

   write (f,n); // file lÒtrehozËsa 

  end; 

 close (f); 

 

 reset(f); // file megnyitËs, pointer=0 

 writeln ('A file elemei:'); writeln; 

 for i:= 1 to 20 do 

  begin 

   read (f,n); 

   write(n:3); 

  end; 

 writeln; 

 sum:=0; 

 seek(f,0); // pointer = 0 

 i:=2; 

 writeln;writeln ('Minden 3.elem:'); writeln; 

 repeat 

  seek (f,i); // pointer minden 3.elemre mutat 

  read (f,n); // elem felolvasËsa 

  write (n:3); 

  sum := sum + n; 

  inc (i,3); 

 until i > 19; 

 writeln; 

 writeln;writeln ('Az Ëtlag = ', sum/6:8:2); 

 readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

112. ábra: A random file kezelő példaprogram képernyőképe 
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6.13.4 SzÞveg file kezelÒse 

KÒszÖtsãnk programot, amely egy szÞvegfile sorait szÛkÞzÞkkel 80 karakteresre 

egÒszÖti ki. 

// EditËlËs sorkizËrËssal. P.T. 2000.05.10. 

program textfile; 

type t_st80 = string [80]; 

var       f  : text; 

          sor : t_st80; 

 

procedure sor80 (var s : t_st80); // 1 sort kiegÒszÖt 

 var spnr,len,ins,i,j : byte; 

                     sorjav : t_st80; 

 begin 

  sorjav := ''; 

  len := length (sor); // A sor hossza 

  spn r := 0; 

  for i:=1 to len do // SzÛkÞz szËmlËlËsa 

   if sor[i] = ' ' then inc (spnr); 

  ins  := round ((80-len) / spnr); // BeszàrandÛ sp. szËma 

  for i:=1 to len do // SzÛkÞzÞk beszàrËsa 

   begin 

    sorjav :=s orjav + sor[i]; // MËsolËs sp-ig 

    if sor[i] = ' ' then 

     for j:=1 to ins do sorjav := sorjav + ' '; // BeszàrËs 

   end; 

  sor := sorjav; 

 end; 

 

begin 

 assign(f, 'pascal.txt'); 

 reset (f); 

 writeln ('Az eredeti sz'#148'veg :'); writeln; 

 while not eof (f) do 

  begin 

   readln (f,sor); 

   writeln (sor); 

  end; 

 reset(f); // Ôjra a file elejÒre 

 writeln;writeln('A sorkizËrt szÞveg :'); writeln; 

 repeat 

  readln (f,sor); 

  sor80 (sor); 

  writeln(sor); 

 until eof (f); 

 close(f); 

 readln; 

end. 
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Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

113. ábra: A szöveges file kezelő példaprogram képernyőképe 

6.13.5 TÖpus nÒlkãli file kezelÒse 

Ezzel a technikËval bËrmely file kezelhető. PÒldËul a tÞmÞrÖtő programok ame-

lyek a Huffmann-Maley algoritmust hasznËljËk. 

6.14 Pointerek használata 

A dinamikus adatok hasznËlatËval nagymÒretű adatmezők kezelÒse vËlik lehe-

tővÒ. Az alËbbiakban kãlÞnbÞző tÖpusà pointerek hasznËlatËt mutatjuk be. 

P22_1. Első pÒldËnkban skalËr tÖpusà pointert hasznËlunk. SzËmÖtsuk ki a Thi-

bault-fÒle szËmokat, amelyek nÒgyzetãkkel egyãtt mind a 9 szËmjegyet fel-

hasznËljËk. Ezek csak 3 jegyű szËmok lehetnek. A Thibault-fÒle szËmhoz word 

tÖpusà pointert, mÖg nÒgyzetÒhez longword tÖpusà pointert hasznËlunk. 

// Thibault szËm keresÒs K.K. 1999.11.05 

program Thibault; 

 

type  t_num = '1'..'9'; 

        t_halm = set of t_num; 

 

var       i       : byte; 

             j       : word; 

             n      : ^word; // Pointer 

            nn     : ^longword; // Pointer 

                 th  : t_halm; 

         TH_str  : string[9]; 

            n_st    : string[3]; 
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           nn_st   : string[6]; 

begin 

 WriteLn(' A  T H I B A U L T - S Z Á M O K : ');  

 WriteLn; 

 new (n); // KontÒner a Thibault szËmnak 

 new (nn);  // KontÒner a Thibault szËm nÒgyzetÒnek 

 for j:=317 to 987 do // Csak ebben az intervallumban lehet 

  begin 

   TH_str:='         '; 

   n^:=j; 

   nn^:= n^ * n^; 

   Str(n^,n_st); // String konverziÛ 

   Str(nn^,nn_st); // String konverziÛ 

   TH_str := n_st + nn_st; // A kÒt string ÞsszefűzÒse 

   th :=[]; // Halmaz nullËzËsa 

   for i:=1 to 9 do th := th + [TH_str[i]]; // Halmaz feltÞltÒse 

   if th = ['1'..'9'] then // Ha minden szËm benne van, akkor //Thibault  

    writeLn('A szËm : ', n^, ' Òs nÒgyzete : ', nn^); 

  end; 

 readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

114. ábra: A Thibault számokat bemutató program képernyőképe 

P22_2. Rekord tÖpusà pointer hasznËlata. KÒszÖtsãnk programot telefonregiszter 

kezelÒsÒre. A program tegye lehetővÒ àj nÒv bevitelÒt, listËzËst Òs nÒv szerint 

valÛ keresÒst. Az egyes bejegyzÒsek dinamikus kontÒnerben legyenek elhelyez-

ve. 

// Telefonregiszter H.S. 200.04.15. 

program tel_book; 

 

type namptr =  ^nam; // rekord pointer tÖpus 

         nam    = record 

                         neve : string[30]; 

                        szam : string[20]; 

                       end; 
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var    nevek  : array [1..100] of namptr; // rekord pointerek tÞmbje 

           len, i  : byte; 

              f      : file of nam; 

            ch     : char; 

 

procedure hozzaad; 

 var i: byte; 

     ad: nam; 

 begin 

  write('NÒv      :'); readln (ad.neve); 

  write ('Tel. nr  :'); readln (ad.szam); 

  reset (f); 

  seek (f,len); 

  write (f,ad); 

  close (f); 

  inc (len); 

  nevek[len]^ := ad; 

 end; 

 

procedure lista; 

 var i:byte; 

 begin 

  writeln; 

  for i:=1 to len do writeln (nevek[i].neve:20,nevek[i].szam:15); 

 end; 

 

procedure keres; 

 var i:byte; 

 begin 

  writeln; 

  write ('Adja meg a nÒv első betãjÒt :'); 

  readln (ch); 

  writeln; 

  for i:=1 to len do 

   if upcase (ch) = nevek[i].neve[1] then 

    writeln (nevek[i].neve:20,nevek[i].szam:15); 

 end; 

 

begin // Főprogram 

 assign (f,'telnr.dat'); 

 {$I-} // IO ellenőrzÒs kikapcsolËsa 

 reset (f); 

 {$I+} // IO ellenőrzÒs bekapcsolËsa 

 if IOResult = 0 then 

  begin // File mËr lÒtezik; 

   len:= filesize(f); // nevek szËma 

   for i:=1 to len do 

    begin 
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     new(nevek[i]); // Dinamikus kontÒner lÒtrehozËsa 

     read ( f, nevek[i]^ ); 

    end; 

   close (f); 

  end 

 else // File mÒg nem lÒtezik 

  rewrite (f); // LÒtre kell hozni 

 writeln (' A nevek szËma :', len); 

 repeat 

  writeln; 

  writeln (Ôj nÒv bevitele.....U'); 

  writeln ('ListËzËs............L'); 

  writeln ('Keres...............K'); 

  writeln ('KilÒpÒs.............Q'); writeln; 

  repeat 

   write ('KÒrem vËlasszon : '); 

   readln(ch); 

  until upcase (ch) in ['U','L','K','Q']; 

  case upcase (ch) of 

   'U': hozzaad; 

   'L': lista; 

   'K': keres; 

   'Q': Exit; 

  end; 

 until upcase (ch)='K'; 

 

 readln; 

end. 
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Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

115. ábra: A telefonregiszter példaprogram képernyőképe 

P22_3. ParamÒterËtadËs pointer tÖpussal. Az eljËrËsok Òs fãggvÒnyek formËlis 

paramÒtereit ÒrtÒk szerinti paramÒter ËtadËsnËl (nincs előtte var kulcsszÛ) a 

Pascal a stack szegmensben egy mËsolati pÒldËnykÒnt kezeli. Ha a paramÒter 

egy, vagy tÞbb tÞmb (array), vagy Þsszetett tÖpusà (record), akkor hamar megte-

lik a stack memÛria (nagysËga a Pascal kÞrnyezetben 64 Kbyte). EzÒrt cÒlszerű 

a vektorokra mutatÛ pointert (aminek a helyfoglalËsa csak 4 byte) hasznËlni 

paramÒterkÒnt. Megjegyezzãk, hogy a C nyelv csak ezt a pointeres paramÒter 

ËtadËst engedi. KÒszÖtsãnk logikai fãggvÒnyt, amely egy vektorrÛl eldÞnti, hogy 

elemei szigoràan monoton nÞvekvők-e. 

// Monoton B.K. 1998.11.11. 

program point_param; 

type t_vec = array of byte; 

         t_ptr =  ^t_vec; // TÞmb pointer tÖpus 
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var       ptr : t_ptr; // Pointer vËltozÛ 

              i   : byte; 

 

function monoton (p:t_ptr):boolean; 

 var i:byte; 

     yes:boolean; 

 begin 

  yes := true; 

  for i:=1 to 9 do 

   if p^[i] >= p^[i+1] then yes := false; // Nem monoton 

  monoton := yes; 

 end; 

 

begin 

 randomize; 

 new (ptr); // KontÒner 

 Setlength (ptr^, 10); 

 for i:=1 to 10 do ptr^[i] := random(5); // 1..4 

 writeln ('A vektor elemei:'); writeln; 

 for i:=1 to 10 do write (ptr^[i]:4); writeln;writeln; // KiÖrËs 

 if monoton (ptr) then writeln ('Monoton') 

                            else writeln ('Nem monoton'); 

 readln; 

end. 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

116. ábra: A vektor monotonitást vizsgáló program képernyőképe 

P22_4. Morze dekÛdolÛ program. Mintaprogramunk egy morze ãzenetet fogad 

/..-/---/.-/   alakban. Dinamikus fa struktàra felhasznËlËsËval gyors dekÛdolËst 

valÛsÖt meg, Òs kiÖrja a dekÛdolt ãzenetet. ElőszÞr tervezzãk meg a fa struktàrËt. 

Ebben pont esetÒben balra, vonal esetÒben jobbra lÒpãnk. A bejËrt àtvonal vÒ-

gÒn talËljuk a keresett karaktert. 
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117. ábra: A morze dekódoló fa struktúra terve 

// Dinamikus fa struktàra 

// GYK 2009.05.23. 

 

program morze_dekoder; 

 

type    t_msg  = string [80]; 

              t_ptr  = ^level; 

            level    = record 

                            betu  : char; 

                            stock : byte; 

                            pos    : byte; 

                            pont,vonal   : t_ptr; 

                          end; 

 

var       root     : t_ptr; // gyÞkÒr pointer  

            adat      : char; 

              msg    : t_msg; 

 

// egy levelet kÒszÖt 'leaf' pointerhez 'a' betãvel, 's' szintre 'p' oszlopba 

procedure levelke(leaf:t_ptr; a:char; s, po:byte); 

  begin 

    with leaf^ do 

      begin 

        betu := a; 

        stock := s; 

        pos := po; 
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        pont := nil; 

        vonal := nil; 

      end; 

  end;   { level } 

 

 // A fil procedure kitÞlti a binËris fËt a..z -ig 4 szinten  

 // A gyÞkÒrre a 'root' mutat  

procedure fill (var root : t_ptr); 

  // ABC 

  const   abc : array [1..26] of char = 'etianmsurwdkgohvflpjbxcyzq'; 

  var p, pb, pj, puj : t_ptr; 

              i, j, index : byte; 

              irany       : 0..1; // A pont-vonal helyett egyszerűbb 

              szint, po  : byte; 

              adat,db    : byte; 

  begin   { fill } 

    szint := 1; // szint 1..4  

    index := 0; // index 1..26  

    repeat 

     adat := 0; // adat minden szinten ujra indul  

     db := round ( exp ( szint * ln(2) ) ); // db = 2^szint  

      repeat 

        inc (index); 

        p := root; // keresÒs a gyÞkÒrtől  

        i := adat; 

        for j:=1 to szint do 

         begin 

           irany := i and 1;  

          i := i shr 1; 

           if irany = 0 then // pont 

                       begin 

                        if p^.pont = nil then 

                                        begin 

                                           new (puj); 

                                           p^.pont := puj; 

                                           levelke( puj,abc[index],szint,col[index]); 

                                        end 

                                      else p := p^.pont; 

                       end 

                      else // vonal 

                       begin 

                        if p^.vonal = nil then 

                                         begin 

                                           new (puj); 

                                           p^.vonal := puj; 

                                           levelke (puj,abc[index],szint,col[index]); 

                                         end 

                                        else p := p^.vonal; 

                       end; 
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       end; 

       inc(adat); // KÞvetkező betű 

      until (adat = db) or (index = length(abc)); // 2^szint * szeresen  

 

      inc (szint); // KÞvetkező szint 

    until szint=5; // 4-szer 

  end;  { fill} 

 

// A rekurzÖv fãggvÒny megËllapÖtja egy fa mÒretÒt  

function sizefa ( root : t_ptr) : byte; 

  begin 

    if root = nil then sizefa:=0 

                       else 

                         // MagËt hÖvja meg 

                         sizefa := 1 + sizefa(root^.pont) + sizefa(root^.vonal); 

  end;   { sizefa } 

 

// DekÛdolja a txt-ben megadott morze ãzenetet 

// Átveszi a gyÞkÒrpointert Òs a morse ãzenetet 

procedure dekod (p:t_ptr; txt:t_msg); 

  var  i,j: byte; 

         s  : string[4]; // A pont-vonal sorozatot tËrolja 

  begin 

     i:=1; 

     repeat 

      s:=''; 

      repeat // 1 betű 

        s := s + txt [i];  

        inc(i); 

      until (txt[i] = '|') or (i>80); // vÒgjelig 

      p := root; // pointer a gyÞkÒrre Ëll  

      for j := length(s) downto 0 do // vËltozÛ hosszà 

       begin 

         if s[j] = '.' then p := p^.pont; 

         if s[j] = '-' then p:=p^.vonal; 

       end; 

      write (p^.betu); 

     until i = length (txt); 

  end;    { dekod } 

 

begin // Főprogram 

  new(root); // A fa gyÞkere 'root' pointernÒl  

  levelke(root,'%',0,40); // elkÒsziti a gyÞkÒr csomÛpontot 

  fill(root); 

  writeln; 

  writeln('Az elkÒszÖtett fa mÒrete= ',sizefa (root)); 

  writeln('KÒrem a morse ãzenetet ( .-|-..-|..| alakban) :'); 

  readln(msg); 

  dekod(root,msg); 



230                                       SZÁMÍTÁSTECHNIKA I. 

www.tankonyvtar.hu                              Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME 

  readln; 

end. 

A program futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

118. ábra: A morze dekódoló program képernyőképe 

6.15 Objektumok készítése 

Az objektum a legkomplexebb tÖpus. ElőszÞr egy egyszerű statikus objektumot 

mutatunk meg. 

P23_1. Az objektum tÖpus adatmezője egy string, metÛdusai pedig a string 

megadËsa, kiÖrËsa Òs hosszËnak szËmÖtËsËra szolgËlnak. 

// Statikus objektum N.Sz. 2000,02.22. 

program obj_stat; 

 

type    st20    = string [20]; 

         obj_typ = object 

                          s : st20; 

                          procedure init; 

                          procedure print; 

                          function  hossz : byte; 

                        end; 

 

         procedure obj_typ.init; 

          begin 

           write ('KÒrek egy stringet : '); readln (s); 

          end; 

 

         procedure obj_typ.print; 

          begin 

           writeln; 
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           writeln (s); 

          end; 

 

         function obj_typ.hossz : byte; 

          begin 

           hossz := length (s); 

          end; 

 

var      o1,o2 : obj_typ; // 2 objektum pÒldËny 

 

begin 

  writeln('Az o1 statikus objektum : '); 

  with o1 do 

   begin 

    init; 

    print; 

    writeln; 

    writeln ('Az első string hossza = ',o1.hossz:8); 

   end; 

   writeln; 

   writeln ('Az o2 statikus objektum : '); 

     o2.init; 

     o2.print; 

     writeln; 

     writeln ('A mËsodik string hossza = ',o2.hossz:8); 

   readln; 

end. 

A program futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

119. ábra: A string kezelő OOP példaprogram képernyőképe 
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6.15.1 Dinamikus objektum  

P23_2. Most bemutatunk egy dinamikus objektumot hasznËlÛ programot. A 

program tanulÛk adatait olvassa be, majd nÒv, Òs Òletkor szerint rendezve listËz-

za azokat. 

// Dinamikus objektum J.L. 2006,06.10. 

program obj_d2;  

 

const   max       =  50; // a tankÞr max. lÒtszËma  

type    st20       =  string [20]; 

        p_tan_typ =  ^tanulo; // 1 tanulÛra mutatÛ pointer tÖpus 

           tanulo    =  object 

                               nev : st20; 

                               age : byte; 

                               constructor init (nev0:st20; age0:byte); 

                             end; 

 

        constructor tanulo.init (nev0:st20; age0:byte); 

         begin 

           nev := nev0; 

           age := age0; 

         end; 

 

type   p_tk_typ =  ^tankor; // a tankÞr pointer tÖpusa 

            tankor   =  object 

                                tk : array [1..max] of p_tan_typ;  // pointer tÞmb ! 

                                nr : byte; // TÒnyleges tanulÛ szËm 

                                constructor init; 

                                destructor done; 

                                // KÒt tanulÛ felcserÒlÒse 

                                procedure csere(var x,y : p_tan_typ);  

                                procedure nevrend; 

                                procedure korrend; 

                                procedure print; 

                              end; 

 

        constructor tankor.init; // ElkÒszÖti a dinamikus tÞmbÞt 

          var    i    : byte; 

                nev0 : st20; 

                age0 : byte; 

         begin 

          write ('A tanulÛk szËma : '); readln (nr); 

          for i:=1 to nr do 

            begin 

              write ('A hallgatÛ neve : '); readln (nev0); 

              write ('Kora                  : '); readln (age0); 
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               tk[i] := new (p_tan_typ, init (nev0, age0) ); // LÒtrehozza a dinamikus kontÒ-

nert  

            end; 

         end; 

 

        destructor tankor.done; // FelszabadÖtja a heap-ben a helyet 

         var    i    : byte; 

         begin 

           for i:=1 to nr do 

            dispose ( tk [i] ); 

          end; 

 

        procedure tankor.csere(var x,y : p_tan_typ); 

         var  s    : st20; 

                k    : byte; 

         begin 

           s := x^.nev;  k := x^.age; 

          x^.nev := y^.nev; 

          x^.age := y^.age; 

          y^.nev := s; y^.age := k; 

         end; 

 

        procedure tankor.nevrend; 

         var    i,j : byte; 

         begin 

          for i:=1 to nr do 

            for j:=1 to nr-1 do 

              if tk[j]^.nev > tk[j+1]^.nev then csere (tk[j], tk[j+1]); 

         end; 

 

        procedure tankor.korrend; 

         var    i, j, k: byte; 

                     s    : st20; 

         begin 

          for i:=1 to nr do 

            for j:=1 to nr-1 do 

              if tk[j]^.age > tk[j+1]^.age then csere (tk[j], tk[j+1]); 

         end; 

 

        procedure tankor.print; 

         var    i,n : byte; 

         begin 

          for i:=1 to nr do 

           begin 

             n:= length ( tk[i]^.nev); 

             writeln (tk[i]^.nev,' ':20-n, tk[i]^.age:3); 

           end; 

         end; 
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var   ptankor : p_tk_typ; // TankÞr tÖpusà pointer 

 

begin 

   ptankor:= new ( p_tk_typ,init ); 

   writeln; writeln ('Eredeti adatok : '); 

   ptankor^.print; 

   ptankor^.nevrend; 

   writeln; writeln ('NÒv szerint rendezett adatok :'); 

   ptankor^.print; writeln; 

   ptankor^.korrend; 

   writeln ('Çletkor szerint rendezett adatok :'); 

   ptankor^.print; 

   dispose (ptankor,done); 

   readln; 

end. 

 

Programunk futËsi kÒpe az alËbbi. 

 

120. ábra: A tanulók adatait kezelő OOP program képernyőképe 

6.15.2 Ős- Òs leszËrmazott objektum 

Az objektumok ÞrÞklÒsi tulajdonsËgËnak hasznËlatËra mutatunk be egy pÒldËt. 

P23_3. Az alapobjektum egy adatmezőt (x : sting) Òs 2 metÛdust (print, upper) 

tartalmaz. A leszËrmazott objektum ezeket ÞrÞkli, de sajËt adatmezővel (y) Òs 

sajËt print metÛdussal is rendelkezik. Ez utÛbbi szËndÒkosan azonos nevű, mint 

az ÞrÞkÞlt print metÛdus. KÒrdÒs, melyiket tudja a leszËrmazott objektum hasz-
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nËlni: az ÞrÞkÞltet, a sajËt, vagy mindkettőt. PÒldaprogramunkban erre a kÒrdÒs-

re adjuk meg a vËlaszt. 

// Objektum ÞrÞklÒs Gy.K. 2010.06.24. 

type    st30       =  string [30]; 

       mainobjtip =  object 

                               x : st30; 

                               procedure print; 

                               procedure upper; 

                             end; 

 

                     procedure mainobjtip.print;   

                       begin 

                         writeln (x); writeln; // Sor elejÒre Ör 

                       end; 

 

                     procedure mainobjtip.upper; 

                       var i:byte; 

                       begin 

                        for i:=1 to length (x) do x[i] := upcase (x [i]); // Nagybetűre vËlt 

                        print; // SajËt metÛdus hÖvËsa 

                       end; 

 

 type  sonobjtip  =  object (mainobjtip) 

                                 y : st30; 

                                 procedure print; 

                               end; 

 

                    procedure sonobjtip.print; 

                      begin 

                       writeln (x:30, y:30); // Sor kÞzepÒre Ör 

                       writeln; 

                      end; 

 

 var pra : mainobjtip; 

       prb : sonobjtip; 

 

 begin 

  writeln('Ősobjektum: '); writeln; 

  pra.x := 'Main object data field'; // Ősobjektum adatmező 

  pra.print; // KiÖr: Main object data field 

  pra.upper; // KiÖr: MAIN OBJECT DATA FIELD 

  writeln;writeln ('SzËrmaztatott objektum: '); writeln; 

  with prb do 

    begin 

      x := 'Inherited data field'; // ÉrÞkÞlt adatmező 

      y := 'Self data field'; // SajËt adatmező 

      print; // SajËt print metÛdus 



236                                       SZÁMÍTÁSTECHNIKA I. 

www.tankonyvtar.hu                              Aradi, Bécsi, Gyenes, Péter, BME 

      upper; // Ősobjektum print metÛdusËt hasznËlja 

      print; // SajËt print metÛdus 

    end; 

   readln; 

 end. 

A futËsi kÒp az alËbbi.. Figyeljãk meg, hogy az ősobjektum print metÛdusa a 

kÒpernyő bal szÒlÒre, mÖg a szËrmaztatott objektumÒ kÞzÒpre Ör. 

 

121. ábra: Az öröklődést bemutató OOP program képernyőképe 
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