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Programozási nyelvek 

osztályozása 

• „Emeberközelség” szerint: 

Alacsony szintű (Assembly) és Magas szintű (Turbo Pascal, 

Modula, MProlog, Cobol, Fortran, Logo, Delphi, C++, C#, 

ADA, Perl, Visual Basic ...) 

 

• Felhasználási, alkalmazási kör szerint: 

Amatőr (Pl. Basic) és Professzionális 

 

• Számítási modell szerint: 

Automata elvű (Logo - Turtle Graph, vagy MProlog, amely 

ún. logikai nyelv) és Neumann elvű (Belső tár szükséges a 

működésükhöz.) 
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A magas szintű programnyelvek 

alapfogalmai 
• A számítógép program nélkül működésképtelen. 
 

• Bármilyen egyszerű művelet végrehajtásához gépi kódú 

programot kell futtatnia. 
 

• A programozó azonban (legtöbbször) nem gépi kódban 

programoz, hanem valamilyen magas szintű 

programozási nyelven. 
 

• A bármilyen magas szintű nyelven megírt programot 

forrásszövegnek nevezzük. 
 

•A programozás nem más, mint a forrásszöveg 

előállítása. 
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A magas szintű programnyelvek 

alapfogalmai 
• Szintaktika: 

 A forrásszöveg összeállítására vonatkozó formai 

 szabályok  összessége, a „nyelvtan”. 
 

• Szemantika: 

 A tartalmi kérdéseket fedi, nem más, mint a program 

 működésére vonatkozó szabályok összessége. 
 

• Fordítás: 

 A forrásprogram átalakítása, átkódolása  a 

 tárgyprogrammá, vagy tárgykóddá, amely már a gép  által 

 közvetlenül megérthető gépi kódú program. Amennyiben 

 a forrásprogram assembly nyelvű, akkor  assemblernek, 

 egyébként compilernek nevezzük. 
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Fordítási technikák 

• Fordítóprogramos technika 

A teljes programot egy fordítási egységként kezelhetjük. A 

szintaktikai hibákra a lefordításnál, a szemantikai hibákra 

pedig a futtatás alatt, vagy egyáltalán nem derül fény. A 

fordító program csak a szintaktikailag helyes 

forrásprogramból készít tárgyprogramot. Ebből a szerkesztő 

állítja elő a futtatható programot, amelyet a betöltő program 

tölt be a tárba és indít el. A Turbo Pascal is ilyen ún. 

integrált környezetű fordítóprogram, melynek használatakor 

tulajdonképpen egy szövegszerkesztőben dolgozva 

készítjük el a forráskódot. 

 

Forrásprogram Tárgyprogram Futtatható p. 

Fordító 

Fordítási idő Szerkesztési idő 

Szerkesztő 

Futási idő 

Betöltő 
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Fordítási technikák 

• Interpreteres technika 

Az interpreter nem készít tárgyprogramot, utasításonként 

(egységenként) sorra veszi a forrásprogramot, értelmezi az 

utasítást, és végrehajtja (pl. BASIC). Rögtön eredményt 

szolgáltat. Hátránya, hogy az esetleges hibákra ha el sem jut 

a vezérlés, akkor ezek a szintaktikai (vagy esetleg 

szemantikai) hibák rejtve maradnak. 

 

 

Az egyes programnyelvek,  vagy fordítóprogramosak, vagy 

interpreteresek, vagy mindkét megoldást alkalmazzák! 
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A magas szintű programnyelvek 

alapfogalmai 
• Hivatkozási nyelv (irodalmi nyelv) 

Minden programnyelvnek megvan a saját szabványa, ahol 

matematikailag precízen definiálva vannak az adott 

programozási nyelv elemei, tulajdonságai, a szintaktika és a 

szemantika. Ezt nevezzük hivatkozási nyelvnek, ebből csak 

egy lehet. 

• Implementáció (tájszólás) 

A hivatkozási nyelv adott gépi környezetben történő nyelvi 

megvalósítása. Hardver-, és operációsrendszer függő. 

Korlátlan számú változata létezhet. 

• Kompatibilitás 

Általában egy konkrét hivatkozási nyelv és egy adott 

implementációja nem kompatíbilis egymással, sőt az egyes 

implementációk is eltérőek lehetnek bizonyos 

tulajdonságaikban. 



Programozási ismeretek 8 

A programnyelvek története I. 

• FORTRAN: 

Az első magas szintű nyelv. IBM fejlesztette az 50-es 

években. Tudományos műszaki céllal jött létre. Adat-, 

szöveg-, és képfeldolgozásra alkalmatlan volt. Újabb 

verzióinak köszönhetően ma is élő nyelv. 

• COBOL: 

Az 50-es évek második felében az Amerikai 

Hadügyminisztérium felkérésére szintén IBM fejlesztés 

eredménye. Erőssége az adatfeldolgozás. 

• ALGOL60: 

Európában, egy bécsi kutatóközpontban hozzák létre 1960-

ban. Először ebben a nyelvben definiálják a hivatkozási 

nyelvet absztrakt matematikai eszközökkel. Az IBM nem 

fogadta el, így gyakorlati jelentősége nincs, de elméleti 

alapját képezi több később megszületendő nyelvnek. 
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A programnyelvek története II. 

• LISP: 

Az 50-es végén születik meg. Erősen specializált nyelv. Az 

emberi gondolkodás modellezésére és probléma megoldásra 

használják, elsősorban a mesterséges intelligencia kutatását 

támogatja. Az ALGOL tervezőiből kivált csoport fejlesztette 

ki. 

• BASIC: 

Először a nagygépekhez kapcsolódó terminálokhoz 

kifejlesztett nyelv. 1963-ban keletkezett, akkoriban széles 

körben elterjedt interaktív nyelv. ALGOL blokkokból 

felépülő, jól strukturált, precíz matematikai alapokra épülő 

nyelv. Továbbfejlesztett, objektumorientált változata a 

Visual Basic, mely már csak kizárólag a nevében hasonlít az 

ősére. 
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A programnyelvek története III. 
• PL/1: 

A 60-as évek első felében több száz programnyelv születik. 

Az IBM célja a PL/1 megalkotásával az volt, hogy rendet 

teremtsen a nyelvek kavalkádjában és sikerüljön egy olyan 

univerzális nyelvet létrehozni, amely egyesíti magában a 

FORTRAN, COBOL és az ALGOL60 összes jó 

tulajdonságát. Éppen ezért a PL/1 rendkívül bonyolult és 

hatalmas méretű nyelv lett. Létrejöttekor nem volt olyan 

hardver, amelyen a teljes rendszer elfért volna, vagyis nem 

volt működő implementációja. A PL/1-en belül 6 szintet 

különböztetünk meg (A,B,C,D,E,F), amelyek halmazszerűen 

épülnek egymásra. Az A nyelv a legszűkebb halmaz. A 4. 

szinten álló D verzió az IBM 360/40-es kódszámú, első 3. 

generációs számítógépén működött. Állománykezelése 

rendkívül fejlett. Hátránya, hogy nehezen és csak részekben 

tanulható. 
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A programnyelvek története IV. 

• ALGOL68: 

A 60-as évek második felében fejlesztették ki. Bonyolultabb 

lett, mint a PL/1. Olyan bonyolultra sikerült, hogy kezdetben 

még fordítóprogramja sem volt. Csak elméleti jelentősége 

volt, a gyakorlatban nem használták. 

• PASCAL: 

Niklaus Wirth a Zürichi Műszaki Egyetem tanára készítette 

el az ALGOL60 felhasználásával. (A PASCAL 

tulajdonképpen nem más, mint egy ALGOL verzió.) Jól 

megtervezett, általános célú programnyelv. A 70-es évektől 

átveszi az ALGOL szerepét az oktatásban. Ő lesz az első 

„megtanulandó” nyelv.  Sok implementációja létezik, 

amelyek egymástól igen eltérőek lehetnek. Jól 

strukturálható, fejlett az adatszerkezete és a vezérlése is., az 

eszközrendszere azonban korlátozott. 
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PASCAL programnyelv fejlődése 
 

– 1968. Nikolaus Wirth a zürichi Műszaki Egyetem tanára 
elkészíti az ALGOL-60 felhasználásával. 

– 1973. Megszületik a szabványos ún. Standard Pascal. 

– 1983. Az USA-ban a Borland cég kifejleszti a Turbo 
Pascalt. 

– 1991. Megjelenik a Turbo Pascal for Windows. 

– 1992. Megjelenik a védett módú programozást támogató 
Borland Pascal. 

– 1995. Kiadják az Object Pascalt, amelyre a Borland 
Delphi nevű grafikus fejlesztői környezet is épül. 

– (Mi gyakorlaton a Free Pascal, vagy a C# valamelyik 
változatát fogjuk használni!) 
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A programnyelvek története V. 

• PROLOG: 

Franciaországban új irányzat születik a programozási 

nyelvekben. Teljesen más elveken alapul, mint az elődök, 

ún. logikai nyelv. „A program nem más, mint egy formula 

kiértékelése, végrehajtása.” A mesterséges intelligencia 

kutatást támogatja. Továbbfejlesztése az MPROLOG 

(moduláris PROLOG). 
 

• ADA: 

 A 70-es évek közepén az Amerikai Hadügyminisztérium 

újabb programnyelv megalkotására inspirálja a tervezőket. 

Ennek eredménye lesz az ADA. A maga kategóriájában 

csúcstermék, igen bonyolult felépítésű nyelv. Mind elméleti, 

mind gyakorlati területen nagy jelentősége van. Pl. a NATO-

ban is alkalmazzák. 
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A programnyelvek története VI. 

• C: 

A 70-es évek második felében alkotják meg, nem 

számítástechnikusok. Napjainkban a C különböző változatai 

rendkívül nagy népszerűségnek örvendenek. Hatékonysága 

elsősorban rendszerközeliségének köszönhető. A UNIX és a 

LINUX is elsősorban ezen a nyelven íródott. PC-s 

környezetben ez a programnyelv képviseli a fő „vonulatot”. 

Továbbfejlesztései közül a C++, a programozási nyelvek 

sorában alapvető jelentőséggel bír. (A C# a Microsoft saját 

fejlesztése, mely igyekszik kihasználni a C és a Visual Basic 

előnyeit is!) 
 

• SIMULA67: 

Az új irányzat egyik képviselője, fő jellemzője az 

objektumorientáltság. 
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A programnyelvek története VII. 

• SMALLTALK: 

Az új irányzat másik képviselője, fő jellemzője az 

objektumorientáltság. 

 

• JAVA: 

A 90-es évek gyakorlatában jelentős szerepet játszik, 

elsősorban a weblapok programozásában. 

 

 

A magas szintű programozási nyelvek családja több száz 

tagot számlál. Senki sem lehet képes arra, hogy 

mindegyikőjüket kellő alapossággal megismerje. 

Szerencsére azonban alkotórészeiknek alapelemei nagyon 

hasonlóak egymáshoz! 
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A programnyelvek generációi 

• 1. generációs nyelvek: 

Az IBM ősnyelvei,   a FORTRAN és a COBOL 

 

• 2. generációs nyelvek: 

     Az ALGOL60 és követői 

 

• 3. generációs nyelvek: 

    PL/1, C, PASCAL 

 

• 4. generációs nyelvek: 

Ezen a ponton már túllépünk  

a magas szintű programozási  

nyelvek kategóriáján.   Interaktív fejlesztői környezet 

    (interpreter + fordító technika) 
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Programnyelvek osztályozása 

• Imperatív nyelvek: 

Ezek az ún. algoritmikus nyelvek. A programozó mikor egy 

programszöveget leír, algoritmust kódol, és az algoritmus 

működteti a processzort. A program utasítások sorozata. A 

legfőbb programozói eszköz a változó, mely a tár közvetlen 

elérését biztosítja, s lehetőséget ad az abban lévő értékek 

megváltoztatására. Az algoritmus a változók értékeit 

alakítja, tehát a program a hatását a tár egyes területein lévő 

értékeken fejti ki. E nyelvek szorosan kötődnek a 

Neumann-elvű gépekhez (architektúrához), amelyen a 

szekvenciális algoritmusok realizálódnak.  Alcsoportjai: 

   Eljárás-orientált programnyelvek – FORTRAN, COBOL, 

   PL/1, ALGOL60, ADA, C, PASCAL; 

   Objektum-orientált programnyelvek – SMALLTALK, 

   SIMULA67, EIFFEL, OBJECT PASCAL, C++, JAVA… 
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Programnyelvek osztályozása 

• Deklaratív nyelvek: 

Nem algoritmikus nyelvek. Nem kötődik olyan szorosan a 

Neumann architektúrához. A programozó itt csak a 

problémát adja meg, a nyelvi implementációkba van 

beépítve a megoldás keresésének a módja. A 

programozónak memória műveletekre csak korlátozott 

módon van lehetősége.    Alcsoportjai: 

   Funkcionális/Applikatív programnyelvek – pl. LISP; 

   Logikai programnyelvek – pl. PROLOG, MPROLOG. 
 

• Máselvű nyelvek: 

Olyan nyelveket sorolhatunk ebbe a kategóriába, amelyek 

máshova nem sorolhatók. Ilyen pl. az APL. 
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Formális szintaktikai 

eszközrendszer 

A forrásprogram egy speciális szöveg, ahol a formai 

szabályokat a szintaktika, a jelentést pedig a szemantika 

hordozza. A szintaktikai szabályok részben szövegesen 

adottak, részben formálisan vannak megfogalmazva. 

Többféle formális eszközrendszer létezik az egyes nyelvek 

szintaktikai szabályainak leírására, pl. BNF – az ALGOL60 

definiálására, vagy a COBOL-szerű leírás a PL/1 leírására, 

vagy a szintaxis gráf a PASCAL leírására. 

Ezen eszközök megismerése nem feladatunk, de a hozzájuk 

szorosan kapcsolódó algoritmusleíró  eszközöké igen.  

Mi a következő algoritmusleíró eszközökkel fogunk 

megismerkedni: Folyamatábra, Struktogram, Mondatszerű 

leírás és Jackson ábra. 
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Algoritmusleíró eszközök 

Elemi programszerkezetek I. 

• Határszimbólumok (terminálisok): 

 A  szöveg azon elemei, amelyek a szövegben konkrétan 

megjelennek, nem megváltoztathatók pl. Begin End a 

Pascalban. 

1. Folyamatábra: 

 

 

 

 

 

 

Start 

Stop 
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Algoritmusleíró eszközök 

Elemi programszerkezetek II. 

2. Struktogram: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mondatszerű leírás: 

 Az algoritmust sorban egymás után következő 

„mondatokkal” írjuk le. 

4. A Jackson ábrában nincs ilyen szimbólum. 

Az algoritmust egy téglalapba  

írjuk bele, amelybe további  

téglalapok kerülnek bele! 
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Algoritmusleíró eszközök 

Elemi programszerkezetek III. 

• Szekvencia (Beolvasás, Kiírás, Értékadás):  

 Ezek az ún. nem terminális szövegelemek nagyobb 

egységeket képeznek a programban, pl. Write, Read stb. 

Szerkezetüket tekintve olyan tevékenységek, amelyek 

egymás után, sorosan (szekvenciálisan) hajtódnak végre 

a programban. 

 

1. Folyamatábra: 

A A2 

A1 

BE 

KI 
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Algoritmusleíró eszközök 

Elemi programszerkezetek IV. 
• Szekvencia (Beolvasás, Kiírás, Értékadás): 

2. Struktogram: 

 

 

 

 

 

3. Mondatszerű leírás: 

A1 

A2 

A seq 

 A1 

 A2 

A end 



Programozási ismeretek 24 

Algoritmusleíró eszközök 

Elemi programszerkezetek V. 

• Szekvencia (Beolvasás, Kiírás, Értékadás): 

4. Jackson ábra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Jackson ábrában a tevékenységek végrehajtása fentről 

lefelé és balról jobbra haladva történik! 

A 

A2 A1 
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Algoritmusleíró eszközök 

Elemi programszerkezetek VI. 

• Szelekció (, vagy elágazás):  

 Ez a szerkezet a program elágaztatását szolgálja, amely 

általában egy, vagy több általunk megadott feltételtől 

függ. Beszélhetünk egy-, ill. többágú szelekcióról a 

feltételek számától függően. Továbbá opcióról, ha az 

eredmény megjelenik, vagy egyáltalán nem jelenik meg, 

illetve alternatíváról, ha több különböző lehetőség közül 

választhatunk. 

1. Folyamatábra:  

Feltétel 

i 

h B B1 B2 

F 
h 

i 
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Algoritmusleíró eszközök 

Elemi programszerkezetek VII. 

• Szelekció (, vagy elágazás):  

2. Struktogram: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mondatszerű leírás:  

i h 

F 

B1 B2 

B select felt. F 
 B1 
 or 
 B2 
B end 
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Algoritmusleíró eszközök 

Elemi programszerkezetek VIII. 

• Szelekció (, vagy elágazás): 

4. Jackson ábra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Jackson ábrában a feltételes ágakat egy-egy körrel 

jelöljük a doboz jobb felső sarkánál és az igaz ághoz 

írjuk a feltételt! 

B 

B2 B1 

F 
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Algoritmusleíró eszközök 

Elemi programszerkezetek IX. 

• Iteráció (, vagy ciklus): 

1. Folyamatábra: 

 Adott tevékenység, illetve tevékenységsor megismétlése 

egy előre meghatározott ciklusváltozó végértékéig, vagy 

egy előre meghatározott feltétel teljesüléséig. Típusai: 

számlálós ciklus, ill. feltételes ciklusok, amelyek 

lehetnek elől-, vagy hátul tesztelők. 

 Számlálós ciklus:  Elől tesztelő: 

  

V=1,N,1 C C1 

F 
h 

i 
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Algoritmusleíró eszközök 

Elemi programszerkezetek X. 

• Iteráció (, vagy ciklus): 

2. Struktogram: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mondatszerű leírás:  

C 

(ciklusmag) 

F (feltétel) 

C iter felt. F 

 C1 

C end 
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Algoritmusleíró eszközök 

Elemi programszerkezetek XI. 

• Iteráció (, vagy ciklus): 

4. Jackson ábra: 

 Az iteráció magjának helyét egy csillaggal jelöljük, s 

kívülről mellé írjuk a feltételt. Továbbá fontos tisztában 

lennünk azzal, hogy a Jackson-módszer hátul tesztelő 

ciklust nem ismer. 

   

C1 

C 

F 
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Algoritmusleíró eszközök 

Elemi programszerkezetek XII. 

• Iteráció (, vagy ciklus): 

4. Jackson ábra: 

 Az iteráció magjának helyét egy csillaggal jelöljük, s 

kívülről mellé írjuk a feltételt. Továbbá fontos tisztában 

lennünk azzal, hogy a Jackson-módszer hátul tesztelő 

ciklust nem ismer. 

   

C1 

C 

F 
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Algoritmusleíró eszközök 

Elemi programszerkezetek XIII. 

• Alprogram (, vagy szubrutin, ill. részfeladat): 

1. Folyamatábra: 

 A Pascalban konkrét megvalósítása kétféle lehet, vagy 

eljárás, vagy függvény. 

 

 

 

 

 

 A többi algoritmusleíró nyelvben nincs külön elem a 

megjelenítésére, maga a program szerkezete tartalmazza 

őket. A mondatszerű leírásban egy külön névvel 

definiált szövegrészként állítható elő. 

Szubrutin neve 



Programozási ismeretek 33 

További nyelvi eszközök I. 

•  Karakterkészlet: 

1. Betűk: 

 A korábbi programnyelvek az angol ABC 26 kisbetűjét 

nem tekintik betűnek, ilyen volt pl. a FORTRAN, 

COBOL, PL/1. A későbbiek, pl. PASCAL és C igen. 

Továbbá lényeges ismérv az is, hogy a kis- és nagybetűk 

között van-e különbség az adott nyelvben? A PASCAL-

ban nincs, a C-ben azonban van. A nyelvek továbbá 

általában betűként kezelik a különleges karaktereket is, 

pl. #,@, $ stb. 

2. Számok: 

 Ebből a szempontból a nyelvek egységesek, mert a 

decimális számjegyeket mindegyik karakternek tekinti. 
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További nyelvi eszközök II. 

•  Karakterkészlet: 

3. Speciális karakterek: 

 Az összes többi még fel nem sorolt jel, pl. az ékezetes 

karakterek kezelése nyelvenként eltérő.  

Minden nyelvi elem karakterek sorozatából épül fel. 

A program elkészítésének folyamata a következő: 

Karakter 
Lexikális 

elem 

Szintaktikai 

elem Utasítás 

Programegység 
Fordítási 

egység 
Program 
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További nyelvi eszközök 
Lexikális egységek I. 

• Szimbolikus nevek: 

1. Azonosító (változónév) 

 Olyan karaktersorozat, amely betűvel kezdődik, és 

betűvel, vagy számjeggyel folytatódhat. Arra 

használható, hogy a program írója a saját programozói 

eszközeit megnevezze, és ezzel hivatkozzon rá a 

program szövegében bárhol. Előírásszerűen egyedinek 

kell lennie. 

2. Alapszó (kulcsszó, vagy fenntartott szó) 

 Olyan karaktersorozat, amely általában azonosító 

jellegű, és amelynek az adott nyelv tulajdonít jelentést, 

az alapszó jelentése a programozó által nem 

megváltoztatható. Az utasítások általában egy-egy 

jellegzetes kulcsszóval kezdődnek. Alapszavak soha 

nem használhatók azonosítóként.  
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További nyelvi eszközök 
Lexikális egységek II. 

• Szimbolikus nevek: 

3. Standard azonosító 

 Olyan (általában azonosítószerű) karaktersorozat, 

amelynek a nyelv tulajdonít jelentést, de ez az 

alapértelmezés a programozó által megváltoztatható, 

felülírható. A Pascalban pl. TRUE, FALSE.  

 

• Címkék kategóriája: 

 Jellegzetesen eljárás-orientált nyelvekben található. Itt 

az egyes utasítások megnevezésére szolgál. Bármilyen 

utasítás megcímkézhető. A címke egy speciális 

karaktersorozat, alakját az egyes nyelvek definiálják: 

vagy előjel nélküli egész szám, vagy azonosító, vagy 

mindkettő, esetleg nincs címke.  
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További nyelvi eszközök 
Lexikális egységek III. 

• Címkék kategóriája: 

 A szabványos Pascalban a címke maximum 4 

számjegyből álló előjel nélküli egész szám. A Turbo 

Pascalban vagy ilyen, vagy azonosító. Mindig az 

utasítások előtt áll, kettősponttal elválasztva. 

 

• Elhatárolójelek: 

 A programszöveg mindig feltördelődik sorokra. Kérdés 

azonban, hogy milyen szerepet játszik a sor az egyes 

programnyelvekben. A korábbi nyelveknél alapvető 

szerepe volt. Például a FORTRAN esetében volt arra 

lehetőség, hogy ha egy utasítás nem fért ki egy adott 

sorba, akkor egy speciális karakterrel kellett jelölni, 

hogy folytatódik. Ezt alkalmazza néhány újabb nyelv is. 
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További nyelvi eszközök 
Lexikális egységek IV. 

• Elhatárolójelek: 

 Vannak azonban olyan ún. szabad formátumú nyelvek, 

pl. az ALGOL, amelyeknél egy sorba akár több utasítás 

is kerülhet, vagyis a soroknak nincs jelentősége. 

Ezeknél a nyelveknél azonban be kellett vezetni az 

utasításvégjel fogalmát, amely egy speciális karakter, s 

kötelezően hozzátartozik az utasításhoz. Ez az ALGOL 

óta a pontosvessző. A Pascal azonban utasítás elhatároló 

jelként értelmezi és nem utasításvégjelként. A 

szabványos Pascalban két utasítás között, vagy alapszó 

áll, vagy egy a programozó által elhelyezett 

pontosvessző. Azonban a Turbo Pascalban is van olyan 

alapszó (pl. ELSE), amely előtt nem állhat 

pontosvessző. 
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További nyelvi eszközök 
Lexikális egységek V. 

• Elhatárolójelek: 

 Az eljárás-orientált nyelvekben –1 kivételével- a 

„szóköz” speciális szerepet játszik. Két lexikális elemet 

el kell választani valamivel egymástól. Ha a szóközön 

kívül található más elhatároló jel is a szövegben, akkor 

oda tetszőleges számú szóközt elhelyezhetünk. A kivétel 

a FORTRAN, mert ebben a nyelvben a fordítóprogram 

legelőször kiszedi a szóközöket a szövegből. 

 

• Lexikális elemek: 

 A program forrásszövegének azon részei, amelyek két 

elhatárolójel közt szerepelnek. Ilyen jelek például a: 

pontosvessző, kettőspont, zárójel, szóköz, stb. 
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További nyelvi eszközök 
Lexikális egységek VI. 

• Megjegyzés: 

 Olyan programozási eszköz, amely segítségével a 

programba olyan szöveg helyezhető el, amely nem a 

fordítónak szól, hanem a programot olvasó embernek, 

vagyis ez egy magyarázó szöveg. Benne bármilyen 

karakter előfordulhat. Hol helyezhető el a programban? 

A FORTRAN és a COBOL esetén nem keverhető a 

többi szöveggel, külön speciális sorokba kell írni. Más 

nyelvekben oda, ahol a szóköz elhatároló jelként 

szerepel elhelyezhető, tetszőleges hosszúságban. 

Ilyenkor a megjegyzés elejét és végét jelölni kell egy 

speciális karakterrel, vagy karakter kombinációval. 

Pascalban pl.: { }, C-ben /* */. Lehet minden sor végén 

és lehet egy teljes sor is megjegyzés. 
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További nyelvi eszközök VII. 

• Változó: 

 A változó olyan programozói eszköz, amelynek 4 

komponense van: 

    Név 

    Attribútum 

    Cím 

    Érték  

Név: egy egyedi azonosító. A program szövegében a 

változó a nevével jelenik meg. A többi 3 komponenst is 

a név hordozza. Az egyes implementációk korlátozzák 

a név hosszúságát. A Turbo Pascal 7.0-ban pl. 64 

karakter a maximális hossz. 
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További nyelvi eszközök VIII. 

• Változó: 

Attribútumok: olyan jellemzők, amelyek a változók 

futás közbeni viselkedését szabják meg. Az eljárás-

orientált nyelvekben a legfőbb attribútum a típus. Azok 

a nyelvek, ahol van típus komponens, azok a típusos 

nyelvek. Más nyelvekben létezik a változó fogalma, de 

nincs típus komponensük. Nem típusos nyelvek például 

a deklaratív nyelvek.  

Hogyan határozható meg az attribútum komponens? 

Az utasítások egy speciális fajtája a deklarációs 

utasítás. A változóhoz attribútum komponenst 

deklarációs utasítás segítségével rendelhetünk.  

A deklarációnak különböző fajtáit ismerjük: 
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További nyelvi eszközök IX. 

• Változó: 

1. Explicit deklaráció: 

 A változóhoz (formálisan a változó nevéhez) az 

attribútumot a programozó rendeli hozzá, egy 

speciális utasítással (explicit módon). Pl. a 

Pascalban ez a VAR kulcsszóval kezdődő utasítás. 

Egyes nyelveken lehetséges, hogy több névhez 

ugyanazt az attribútumot rendeljük. 

2. Implicit deklaráció: 

 A programozó bizonyos betűkhöz rendel 

attribútumokat egy külön deklarációs utasításban. 

Ha egy változó neve nem szerepel explicit 

deklarációs utasításában, akkor a változó  a nevének 

kezdőbetűjéhez rendelt attribútumokkal fog 

rendelkezni. 
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További nyelvi eszközök X. 

• Változó: 

2. Implicit deklaráció: 

 Tehát az azonos kezdőbetűjű változók ugyanolyan 

attribútumúak lesznek, ha nincs explicit 

deklarációjuk. 

3. Automatikus deklaráció: 

 A fordítóprogram rendel attribútumot a 

változókhoz, amelyek nincsenek explicit módon 

deklarálva, és kezdőbetűjükhöz nincs attribútum 

rendelve egy implicit deklarációs utasításban, 

melyet a FORTRAN vezetett be. A fordító a név 

kezdőbetűje alapján rendel a változóhoz 

attribútumot. 
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További nyelvi eszközök XI. 
• Változó: 

 Az eljárás-orientált nyelvek ismerik az explicit 

deklarációt, de egyesek csak azt ismerik. A szigorúan 

típusos nyelvek alapelve, hogy minden változót 

explicit módon deklarálni kell, ilyen a Pascal és az 

ADA is. A C pl. ismeri az implicit deklarációt is, és a 

FORTRAN mindhárom módszert alkalmazza. A nem 

típusos nyelveken nincs deklaráció. 

Cím: A változó cím komponense a tárnak azt a részét 

(címét) adja meg, ahol a változó értéke elhelyezkedik.  

Hogyan lehet a címet hozzárendelni a változóhoz? 

1. Statikus tárkezelés: 

 Futás előtt eldől a változónak a címe (hol lesz a 

tárban), s a futás alatt ez nem változik. 
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További nyelvi eszközök XII. 
• Változó: 

2. Dinamikus címhozzárendelés: 

 A cím hozzárendelését a futtató rendszer végzi. 

Ilyenkor a következő szabály igaz: egy ilyen változó 

akkor kap címkomponenst, amikor aktivizálódik az a 

programegység, amelynek az a lokális változója, és 

mindaddig az marad, amíg az adott programrész fut. 

A címkomponens a futás során változhat, sőt lehetnek 

olyan időintervallumok, amikor a változónak nincs 

címkomponense. 

3. A programozó által vezérelt tárkiosztás: 

 Egy-egy adott változóhoz a programozó rendel 

címkomponenst a futás közben: a program szövegébe 

építi be a programozó. A cím változhat, és az is 

elképzelhető, hogy bizonyos időintervallumokban 

nincs címkomponens. 
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További nyelvi eszközök XIII. 

• Változó: 

3. A programozó által vezérelt tárkiosztás alapesetei: 

 1. eset: A programozó egy abszolút címet rendel a 

változóhoz: konkrétan megadja, hol helyezkedjen el. 

 2. eset: Egy már korábban a tárban elhelyezkedett 

objektum címéhez képest mondja meg, hogy hol 

helyezkedjen el, relatív címet ad meg. Lehet, hogy a 

programozó az abszolút címről nem tud semmit. 

 3. eset: A programozó azt adja meg, hogy mely 

időpillanattól kezdve legyen az adott változónak 

címkomponense, és honnantól ne legyen, tehát egy 

időintervallumot ad meg. Itt sem tudhat semmit a 

programozó az abszolút címről. 
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További nyelvi eszközök XIV. 
• Változó: 
A programozási nyelvek többsége minimum kétféle 

címhozzárendelést ismer, de általában mindhárom 

alkalmazható. 

A Pascal a dinamikus tárhozzárendelést részesíti 

előnyben. A Turbo Pascalban létezik a programozó 

általi hozzárendelés 1. és 2. esete is.  

A C-ben mindhárom módszer létezik, de hangsúlyozott a 

programozó általi tárkiosztás. 

Speciális eset a többszörös tárfoglalás, mely az egyes 

nyelvekben explicit, másnál nem, de a lehetőség 

fennáll arra, hogy két különböző névvel, esetleg 

attribútummal rendelkező változónak azonos legyen a 

cím- (és érték) komponense a program futásának egy 

adott pillanatában. Így, ha az egyik értékét módosítjuk 

a többié is megváltozik. 
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További nyelvi eszközök XV. 
• Változó: 

Érték: mindig az adott változó típusa dönti el, hogy 

milyen értéke lehet, és mindig mint bitkombináció a 

címen helyezkedik el. Az értékkomponens mindig a 

címkomponensen jelenik meg. 

 Hogyan kaphat egy változó értéket? 

1. Értékadó utasítással: 

 Eljárás-orientált imperatív nyelvekben értékadó 

utasítás segítségével, pl. Pascalban  

változó_név := kifejezés; 

2. Input utasítással, vagy input eszközök segítségével: 

 Kívülről, a perifériáról kapnak a változók értéket. 

3. Kezdőérték adásával: 

 Explicit kezdőérték adás esetén a programozó a 

deklarációs utasításban a változó értékkomponensét is 

megadja. 
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További nyelvi eszközök XVI. 
• Változó: 

3. Kezdőérték adásával: 

 Az érték ilyenkor megadható konstans formában, 

vagy egy kifejezés segítségével is. 

 A másik módszer az automatikus kezdőérték adás, 

vagyis amikor egy változóhoz hozzárendelünk egy 

címkomponenst, akkor az adott memória területen 

tetszőleges bitkombináció állhat, ezért definiálatlan. 

Az implicit kezdőérték adás általában speciális 

bitkombináció beállításával jár (kinullázás). Ilyen 

hozzárendelést alkalmaz a Turbo Pascal 7.0, de a 

Standard Pascal ezt nem ismeri. 
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További nyelvi eszközök XVII. 

•  Nevesített konstans 

   Olyan programozói eszköz, amelynek 3  

   komponense van: 

 Neve: azonosító 

 Típusa: az adott programnyelv által kezelt típusok 

valamelyike 

 Értéke: állandó, a programozó nem változtathatja 

meg, mivel a programozó számára nincs 

címkomponense. 

 

Az egyes nyelveken a következő kérdéseket kell 

megválaszolni a nevesített konstansokkal 

kapcsolatosan:     
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További nyelvi eszközök XVIII. 

• Nevesített konstans 

1. Létezik-e az adott nyelvben beépített konstans? 

2. A programozó definiálhat-e ilyet? 

3. Ha igen, akkor milyen típusút? 

4. Hogyan adhatja meg az adott nevesített  

    konstans értékét? 

 

A Pascalban van nevesített konstans, és a programozó is 

definiálhat saját magának. Általában explicit módon 

deklarálni kell a nevesített konstanst.      

 

 const név konst. = ; 
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További nyelvi eszközök XIX. 

•  Konstans (literál) 

Olyan programozói eszköz, amelynek 2  

   komponense van: 

 Típusa: állandó 

 Értéke: állandó 

 

Konstanst nem lehet deklarálni, a konstans mindig 

önmagát definiálja. Lényeges, hogy az egyes 

programozási nyelvek milyen konstansokat 

ismernek.   

A Pascalban létezik: 

1. Egész konstans: [{+|-}]számjegy[számjegy]… 

A hétköznapi egész szám fogalmát veszi át: pl. +28, -36. 

Mögötte fixpontos számábrázolás áll. 
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További nyelvi eszközök XX. 
•  Konstans (literál) 

1. Tizedestört konstans: A Standard Pascalban a 

tizedespont előtt és után is kötelező 0-t írni. 

2. Exponenciális konstans: (mantissza–karakterisztika) 

 {tizedestört|egész}{E}egész 

 E: rövid lebegőpontos szám    pl.: 1E3, -2.2E8 

4. Hexadecimális egész konstans: a Turbo Pascalban 

van a Standardban nincs. 

 [{+|-}]$hexa_számjegy[hexa_számjegy]… 

5. Karakter konstans: 

 Csak a Standard Pascalban van jelentősége. 

 ‘karakter’ 

6. Sztring konstans: 

 ‘[karakter]…’ 

A Pascal nem ismeri a logikai konstans fogalmát! 
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Programozás Turbo Pascallal 
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Programtervezés lépései 
 A feladat megfogalmazása, 

elemzése. 

 Matematikai modell kialakítása. 

 Az adatstruktúra kialakítása. 

 A program eredményközlésének 
megtervezése. (E 4 lépés 
együttese az algoritmizálás.) 

 A program folyamatábrájának 
elkészítése. 

 Programírás, vagy kódolás. 

 Programtesztelés, hibakeresés, a 
futási eredmények kiértékelése. 

 Dokumentálás. 
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Összetett adatszerkezetek 
(Közös tulajdonságuk, hogy elemi adattípusokból állnak) 

 Azonos típusú elemi adatok alkotják: 

– Tömb: Véges számú, azonos típusú adatból álló sorozat. 
(Elemeikre az indexeikkel hivatkozhatunk.) Létezik: 

• Egydimenziós tömb – ez a vektor 

• Kétdimenziós tömb – ez a mátrix 

• Többdimenziós tömb.  

– Lista; Verem (LIFO); Sor (FIFO); Bináris fa 

– Fájl: Melynek elemei a tárolón található rekordok. 

 Nem azonos típusú elemi adatok alkotják: 

– Rekord: a különböző típusú adatok között logikai 
kapcsolat áll fenn. 
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Adattípusok, adatszerkezetek 

 Adat fogalma: Rögzített, megjelenített információ. 

 Adattípus fogalma: A használandó adat 
értékkészletét, a rajta végezhető műveleteket és a 
memóriában történő ábrázolását határozza meg. 

 Elemi adattípusok a következők:  
• Egész típus, 

• Valós típus, 

• Logikai típus, 

• Karakter típus. 
(Ezek a típusok minden programozási nyelven megvalósíthatók.) 
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A Pascal adattípusai 
 Egyszerű adattípusok: 

– Szöveg, vagy String 

– Valós adat, vagy Real 

– Sorszámozott adat, amely lehet: 

– Logikai típusú, vagy Boolean 

– Egész típusú, vagy Integer, amelynek további altípusai léteznek: 

Shortint, Longint, Byte, Word 

– Karakteres típusú, vagy Char 

– Felsorolt típusú, bármilyen egész típusú adatból képezhető 

– Résztartomány típusú, mely szintén bármilyen egész adat lehet 

 Struktúrált adattípusok: 

– Tömb, vagy Array 

– Fájl, vagy File 

– Rekord, vagy Record 

– Halmaz, vagy Set of … 

– Objektum, vagy Object 

 Mutató adattípus 
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A Pascal program felépítése 
 Részei: 

• Programfej (Globális hatású fordítási direktívák) 

– Programnév 

• Definíciós, ill. deklarációs rész (Lokális hatású 
fordítási direktívák) 

– Uses  

– Label  

– Const 

– Type 

– Var 

– Procedure eljárásnév (paraméterek) {Eljárás fej + Eljárás 
törzs} 

– Function függvénynév (paraméterek) {Függvény fej + 
törzs} 

• Programtörzs {Főprogram + Eljárás és Függvény 
hívások} 
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Pascal egyszerű adattípusai I. 

 Sorszámozott adattípusok 
(enumerated data types) 

– Egész típus és altípusai: 

• Integer – tárolása 2 
bájton történik, -32768 
és +32767 (MAXINT). 

• Shortint – tárolása 1 
bájton történik, -128 és + 
127 (MAXSHORTINT). 

• Longint – tárolása 4 
bájton történik, - 
2147483648 és 
+21474836 47 
(MAXLONGINT). 

• Byte – tárolása 1 bájton 
történik, 0..255 között 

• Word – tárolása 2 bájton 
történik, 0..65535 között. 

1) Var a,b,c: integer; 

Begin a:=800; b:=500; 

  c:=a*b; 

End. 

2) Var 

  i,j: shortint; 

  flag: longint; 

  ch: byte; 

  xx: word; 

 A TP 7.0-ban 2 olyan függvény is 

található, melynek segítségével 

megadhatjuk az értékkészlet határait: 

low() – az alsó; high() a felső ! Pl..: 

 low(integer) > -32768 

high(byte) > 255 lesz. 
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Pascal egyszerű adattípusai II. 

 Sorszámozott adattípusok 
(enumerated data types) 

– Boolean típus – tárolásához 

1 bit is elég lenne, mégis 1 

bájton  történik, értéke 0 

(Hamis) és 1 (Igaz) lehet. 

/A TP 7.0-tól kezdve létezik 

ByteBool, WordBool és 

LongBool altípus is./ 

– Char típus – tárolása 1 

bájton történik, értéke 

0..255 között lehet ( a teljes, 

bővített ASCII kódtábla 

értékei) 

1) Var 

 b1,b2: boolean; 

2) Var  

 c1,c2,valasz: char; 

Begin 

 c1:=‘A’; c2:=#65; 

End. 

 A sorszámozott típusú változók 

értékéhez mindig rendelhető egy 

egész érték (sorszám), mely 

megadja az adott elem 

értékkészletben elfoglalt helyét. 

Így néhány egyszerű függvénnyel 

ez a sorszám lekérdezhető. 
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Pascal egyszerű adattípusai III. 

 Sorszámozott adattípusok 
(enumerated data types) 

– Felsorolt típus – tárolása a 
felsorolt elemek méretétől 
függ. Létrehozásuk úgy 
történik, hogy zárójelek 
között felsoroljuk az egyedi 
azonosítókat. 

– Résztartomány típus – 
tárolása az elemeinek 
méretétől függ. Bármely 
sorszámozott típus 
tetszőleges részhalmaza 
alkothatja az elemeket. 
Elemeit a részhalmaz alsó 
és felső határával adjuk 
meg. 

  Melyek ezek a függvények? 

 ord() – megadja a sorszámot, pl.: 

 ord(false) > 0, 

 ord(true)  > 1, 

 ord(26)  > 26, 

 ord(‘A’)  > 65; 

 succ()  - a következő elemet adja, pl.: 

 succ(false) > true, 

 succ(‘C’) > ‘D’, 

 succ(7)  > 8; 

 pred() – az előző elemet adja, pl.: 

 pred(‘B’) > ‘A’ stb.  

1)  Var  

 nyelvek(angol, német, olasz); 

 tantargy(matematika, nemet, fizika); 

2) Var 

 index: 1..100; kisbetu: ‘a’..’z’; 
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Első programom! 

 Hozzuk létre 1. 

programunkat, mely a 

képernyőre kiírja, hogy: 

Hello Világ! 

 

Program elso; 

Begin 

 write(‘Hello Világ!’); 

End. 

1) Mik azok a Unit-ok? 
Beépített programkönyvtárak, melyekben 

tematikus csoportosításban eljárások és 

függvények vannak elhelyezve. Betöltésük a 

Programfejben a Uses kulcsszóval történik. 

Modulok: System, Crt, Graph, Dos, WinDos, 

Printer, Overlay, Strings (TP 7.0) 
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Karakteres képernyő –  

CRT Unit használata 

 Képernyő mérete:  
80 oszlop és 25 sor  

 Karakteres kurzor 
alapállapota: az (1,1) 
koordinátájú  
bal felső sarok 

 Minden pontban egy 
karakter áll, melynek 
van karakterszíne  
és háttérszíne 

 Beépített karakteres 
és „grafikus” 
eljárások 

Szín Color Kód Szín Color Kód 

Fekete Black 0 Sötét- 

szürke 

Dark- 

gray 

8 

Sötétkék Blue 1 Világos- 

kék 

Light- 

blue 

9 

Zöld Green 2 Világos- 

zöld 

Light- 

green 

10 

Cián Cyan 3 Világos- 

cián 

Light- 

cyan 

11 

Vörös Red 4 Világos- 

vörös 

Light- 

red 

12 

Bíbor Magenta 5 Világos- 

bíbor 

Light- 

magenta 

13 

Barna Brown 6 Sárga Yellow 14 

Világos-

szürke 

Gray 7 Fehér White 15 



Programozási ismeretek 66 

Pascal egyszerű adattípusai IV. 

 Valós típus és altípusai 

– A tört számok ábrázolása a számítógépben: 
ún. Lebegőpontos számábrázolással történik, melynek lényege: N=M*2k, ahol 
M az ún. mantissza, K pedig a karakterisztika. Mindkettőt fixpontosan 
ábrázoljuk. A mantissza egy 0,5 és 1 közötti szám, a karakterisztika pedig 
előjeles egész. 
A valós számoknál a helyfoglaláson kívül fontos tulajdonság még a 
pontosság. 

1. Real típus – tárolása 6 bájton történik, tartománya +- 2,9*10-39-től 1,7*1038, 
pontossága 7-8 tizedesjegy 

2. Single típus - tárolása 4 bájton történik, tartománya +- 1,5*10-45-től 3,4*1038, 
pontossága 11-12 tizedesjegy 

3. Double típus - tárolása 8 bájton történik, tartománya +- 5*10-324-től 1,7*10308, 
pontossága 15-16 tizedesjegy 

4. Extended típus – tárolása 10 bájton történik, tartománya +- 3,4*10-4932-től 
9,2*104932, pontossága 19-20 tizedesjegy 

5. Comp típus - tárolása 8 bájton történik, tartománya – 9,2*10-18-től +9,2*1018 
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Utasítások és programszerkezetek I. 

 Egyszerű utasítások 

1. Üres utasítás:  ; 

2. Értékadó utasítás: := 

3. Két változó tartalmának  
felcserélése 

4. Feltétel nélküli  
vezérlésátadás:  GOTO … 
pl. Goto címke; (A címkét a  
LABEL foglalt szó után  
deklarálni kell!) 

5. Eljárás-, vagy  
függvényhívás: Eljárásnév; 
              Eljárásnév (paraméterek); 
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Utasítások és programszerkezetek  II. 
 Strukturált utasítások 

Más egyszerű és struktúrált utasításokból épülnek 
fel. 
 Begin 
  Utasítás1; 
  Utasítás2; 
  … 
 End. 

 Programszerkezetek 

1. Soros felépítés – Szekvencia 

2. Ciklus szervezés – Iteráció 

3. Feltételes szerkezet, vagy elágazás - Szelekció 

Iterációk típusai: 

1. Számláló ciklus 

a) For… To…Do 

b) For…Downto…Do 

2. Elöltesztelő ciklus 

a) While…Do 

Utasítás; 

3. Hátultesztelő ciklus 

a) Repeat 

Utasítás1; 

Utasítás2;… 

Until…; 

 

Szelekció típusai: 

1. Elágazás (1 és 2 felé) 

a) If…Then… 

b) If…Then…Else 

2. Elágazás többfelé 

a) Case…Of 

Érték1: Utasítás1; 

Érték2: Utasítás2;… 

 Else… 

End; 
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Pascal strukturált adattípusai 
 Közös jellemzőjük, hogy más 

egyszerű adattípusokból 
(komponenstípusok) épülnek fel. 

 Strukturált típusok 

1. Tömb típus – adott számú, azonos 
típusú elemet tartalmaz. 

2. Rekord típus – tetszőleges számú, 
különböző típusú elemet tartalmaz. 

3. Halmaz típus – bizonyos 
tulajdonságú elemek összessége. 

4. Állománytípus – nagy mennyiségű, 
azonos komponensű adatot 
tartalmaz. 

5. Objektum típus – a rekord típushoz 
hasonlóan különböző 

komponensekből áll, de csak a 
TYPE (típusdefiníció) használatával 
készíthető. 

1. Tömb: 
tc: array[1..15] of char; 

tb: array[‘A’..’Z’] of byte; 

ti: array[-5..5,1..5] of integer; 

tx: array[boolean,char] of integer; 

2. Rekord: 
datum: record 

 ev: 1000..2000; 

 honap: 1..12; 

 nap: 1..31; 

 megjegyzes: string; 

end; 

3. Halmaz: 
abc: set of ‘a’..’z’; 

szamok: set of 0..100; 

ascii: set of char; 

4. Fájl: 

adat: file of integer; 

5. Objektum: 

Type  egesz= integer; 

   st10=string[10]; 
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Pascal mutató adattípusa 

 Helyfoglalásuk a memóriában 4 bájt. 

 Az ilyen típusú változók mindig egy 

memóriacímet definiálnak. 

 A dinamikus tárkezelés során használjuk őket. 

 Deklarálásuk a következő módon történik: 

Var 

 pmem, hely: pointer; 

 iptr: ^integer; 

 csztring: ^char; 
(Használatukra a dinamikus tárkezelés megismerése  

során lesz szükségünk!) 
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Alprogramok a TP-ban I. 

  Alprogram, vagy szubrutin  

– Olyan névvel ellátott 
utasításblokk, amelyet 
valamilyen konkrét feladat 
elvégzésére készítünk. 

– A program különböző 
pontjairól, helyeiről 
aktivizálhatjuk (hívjuk). 

– Az alprogram a hívás hatására 
végrehajtja, a benne rögzített 
feladatokat, majd visszaadja a 
vezérlést az őt meghívó 
programnak. 

– Az alprogram használatának 
előnyei: 

1. Az alprogramban 

megvalósított művelet 

ismételt elvégzéséhez, 

csak újra meg kell őt 

hívni. 

2. A strukturált 

programozási nyelvek 

legfontosabb szerkezeti 

elemét képezik. 

3. Segítségükkel a 

monolitikus szerkezet 

helyett modulárisan 

építhetjük fel 

programjainkat. 
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Alprogramok a TP-ban II. 
• Megvalósításuk a Turbo 

Pascalban: 

1. Procedure – Eljárás 

2. Function – Függvény 

• Az alprogram helye a 
programon belül: 

1. Önálló egységet képeznek, 
„program a programban” 
felépítésűek. 

2. A program definíciós-
deklarációs részében helyezzük 
el őket, célszerűen a globális 
változók felsorolása után.  
(Globális az a változó, mely a program 
futása alatt él, s a program összes 
alprogramja használhatja az értékét. 
Ezzel szemben a lokális változó, csak az 
őt létrehozó eljárásban, vagy 
függvényben él.) 

• Eljárások típusai: 

1. Paraméter nélküli eljárások. 

Mindig ugyanazt a műveletet 

végzik! Pl.: egy szaggatott 

vonalat húz a képernyőre! 
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Alprogramok a TP-ban III. 

• Eljárások típusai: 

2. Paraméteres eljárások. 

 Az ilyen eljárások 
fejlécében ún. 
formális 
paraméterek 
találhatók. 

 E paraméterek 
határozzák meg, 
hogy az eljárás 
meghívásakor hány 
db és milyen típusú 
paramétert kell 
megadnunk az 
eljárás hibátlan 
működéséhez. 

 Az eljárás 
törzsében ezekre a 
paraméterekre, 
mint lokális (helyi) 
változókra 
hivatkozhatunk. 

• Érték szerinti paraméterátadás 

 Tulajdonsága az, hogy 

     paraméterátadáskor az eljárás az aktuális 

     paramétereket változatlanul hagyja,  

     pl.:  kiír 10 db a, majd 10 db b betűt. 
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Alprogramok a TP-ban IV. 

  Cím szerinti paraméterátadás 

 Ha az eljárásnak azonban 
nemcsak átadni akarunk 
paramétereket, hanem azokat 
változtatás után vissza is 
szeretnénk kapni, vagy a 
segítségükkel valamilyen 
értékeket ki szeretnénk 
számolni, akkor alkalmazzuk. 

 Ilyenkor az eljárásban un. 
változó paramétereket 
alkalmazunk. 

 A változó paraméter értéke az 
eljárás során megváltozhat, 
vagyis az eljárás a paraméterein 
fejti ki a hatását. 

 A formális paraméterlistába, e 
változók elé ki kell tenni a Var 
szót! 

Az alábbi program felcseréli két 

egész változó értékét: 
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Alprogramok a TP-ban V. 

  Függvények típusai 

–  Miben térnek el a függvények az 
eljárásoktól? 

1. Minden függvény a nevével értéket ad vissza. 
A függvényérték típusát a függvény fejlécében 
kell rögzíteni. (A Turbo Pascal csak 
sorszámozott, valós, sztring és mutató típusú 
függvények készítését támogatja.) 

2. Az eljáráshívások önálló utasításai a Pascal 
nyelvnek. A függvényhívás viszont olyan 
kifejezésben is szerepelhet, melynek típusa 
kompatíbilis a függvény típusával, (Értékadó 
utasítás jobboldalán állhat, vagy 
paraméterként szerepelhet pl. Write(Sin(5)).) 

3. A függvényérték visszaadásáról magunknak 
kell gondoskodni. A függvényből való kilépés 
előtt a függvény nevét (, mint egy közönséges 
változót) az értékadás bal oldalán használva 
definiálhatjuk a visszatérési értéket. 

Függvény szerkezete: 

Function függvénynév 

(formális 

paraméterlista): 

függvényérték típusa;  

{lokális deklarációk} 

Begin 

 {A függvény 

 törzsének utasításai} 

 függvénynév:=a 

 függvény értéke; 

End; 

Függvény hívása: 

Függvénynév(aktuális 

paraméterlista); 
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Alprogramok a TP-ban VI. 

 A függvények eljárásszerű hívása 

Program fuggveny1; 

Var szam: real; 

 Function Cube(x:real):real; 

 Begin 

 Cube:=x*x*x; 

 End; 

Begin {főprogram} 

szam:=2; 

Writeln(Cube(szam):4:0); 

End. 
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Elemi programozási tételek I. 
1. Összegzés tétele 

 A feladat általános 
megfogalmazása: 
Adott egy  
N elemű 
számsorozat, 
amelyet jelöljünk 
A(N)-nel. 
Számoljuk ki az 
elemeinek összegét! 

Készítsünk programot, amely egy 

vállalkozás havi bevételeinek 

ismeretében kiszámítja az éves bevételt! 
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Elemi programozási tételek II. 

2. Megszámolás tétele 

      Döntsük el 10 bekért 

számból, hogy közülük hány 
db a páros! 

A következő megoldásban már 

nemcsak az elemek 

darabszámát adjuk meg, hanem 

ki is válogatjuk őket! 
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Elemi programozási tételek III. 

3. Kiválogatás tétele 

      Írjuk ki, hogy 10 bekért 

szám közül melyik a páros! 

A feladatot már 

tulajdonképpen 

megoldottuk az adott 

tulajdonságú elemeket kell 

kiválogatni! 

4. Keresés tétele 

 A feladat általánosan: 

 Adott egy A(N) sorozat és a 

rajta értelmezett T tulajdonság. 

Keressük a T tulajdonságú 

elemét és a sorszámát! 
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Elemi programozási tételek IV. 

4. Keresés tétele (lineáris keresés) II. 
 Feladat: A vállalkozói bevételt számító programunkhoz írjunk 

függvényt, amely eredményül azt adja, hogy volt-e olyan hónap, 
amikor 100.000 Ft-nál magasabb volt a bevétel! S ha volt ilyen, akkor 
melyik az!? 
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Elemi programozási tételek V. 
5. Rendezés tétele  
 Nagyon sokféle rendezési módszert ismerünk, közülük kettővel 

fogunk megismerkedni: 1. Minimum-kiválasztásos rendezéssel és a 2. 
Helycserés, vagy buborékos rendezéssel. 

 Minimum-kiválasztásos rendezés lényege, hogy az első menetben 
megkeressük a legkisebb elemet, majd ezt megcseréljük az első 
elemmel. A továbbiakban ezt az eljárást ismételjük egyre rövidebb 
szakaszokra.          

Csere eljárás 

Feladat: 6 elemű számtömb 

rendezése! 
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Elemi programozási tételek VI. 
5. Rendezés tétele. 
 Minimum-kiválasztásos rendezés lényege, hogy az első 

menetben kiválasztjuk a legkisebb elemet, majd ezt 
megcseréljük az első elemmel. A továbbiakban ezt az 
eljárást ismételjük egyre rövidebb szakaszokra. 

Feladat: 5 elemű számtömb rendezése! 

CSERE 

> 

CSERE 

> 

CSERE 

> 

CSERE 

> 
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Elemi programozási tételek VII. 
5. Rendezés tétele. 
• Buborékos, vagy egyszerű cserés rendezés lényege, hogy az egymás 

„feletti” elemek cseréje alakítja ki az eljárás végén a rendezett 
sorozatot. 

Ha a belső ciklusban a reláció irányát 

megfordítjuk, akkor A(j)>A(j+1) –re 

módosul a feltétel, s ekkor jön a csere! 

Feladat: 6 elemű számtömb 

rendezése! 
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Elemi programozási tételek VIII. 
5. Rendezés tétele. 
• Buborékos, vagy egyszerű cserés rendezés lényege, hogy 

az egymás „feletti” elemek cseréje alakítja ki az eljárás 

végén a rendezett sorozatot. 
Feladat: 5 elemű számtömb rendezése! 

CSERE 

> 

CSERE 

> 

CSERE 

> 

CSERE 

> 

CSERE 

> 
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Strukturált programozás I. 

 Feladat: Készítsünk prímszám 
generáló programot 2 és 100 
közötti értékekre! 

 1. Lépés: 

 Program primszamok; 

 Begin 

  {PrimekKeresese modul} 

 End. 

 

PrimekKeresese 
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Strukturált programozás II. 

2. Lépés: 

 Program primszamok; 

 Const max=100; 

 Var i:integer; 

 Begin 

  for i:= 2 to max do 

  begin 

   {Primellenorzes} 

   {PrimSzamKiiras} 

  end; 

 End. 

 

I:= 2 to max 

PrimEllenorzes 

PrimSzamKiiras 
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Strukturált programozás III. 

3. Lépés: 
 Program primszamok; 
 Const max=100; 
 Var i,j:integer; 
  prim:boolean; 
 Begin 
  for i:= 2 to max do 
  begin 
   prim:=true; 
   for j:=2 to i div 2 do 
    {Osztoja} 
   if prim then writeln(i); 
  end; 
 End. 
 

I:=2 to max 

prim:= true 

J:=2 to i div 2 

Osztoja 

prim 

igaz 

writeln(i) 
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Strukturált programozás IV. 
4. Lépés: 
 Program primszamok; 
 Const max=100; 
 Var i,j:integer; 
  prim:boolean; 
 Begin 
  for i:= 2 to max do 
  begin 
   prim:=true; 
   for j:=2 to i div 2 do 
         if (i mod j)=0 

then 
    prim:=false; 
   if prim then 

writeln(i); 
  end; 
 End. 
 

I:=2 to max 

prim:= true 

J:=2 to i div 2 

prim 
igaz 

writeln(i) 

i mod j=0 
igaz 

prim:=false 


