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A matematikai térelmélet ezen forradalmian új szemlélete jelentősen hozzájáru lt a
XX. században az Univerzumról alkotott új kép kialakításához.

Szenkovits Ferenc
A programozási nyelvek elemei

Egy programozási nyelv lehetőségeket teremt eszköztára segítségével arra, hogy a
programozók megoldják a szükséges feladatot. Ezen eszköztár elemei: adatok, kifejezé-
sek, utasítások, típusok, eljárások és függvények. Az adatok lehetnek változók és kons-
tansok. Az eszköztár elemeinek használatához elengedhetetlenül szükséges ezek dekla-
rálása. A deklaráláshoz szimbolikus neveket, ún. azonosítókat használunk. Ha már
deklaráltuk, az azonosító egyértelműen meghatároz egy programelemet, és a nevének
egyszerű használata a fordítóprogram számára egyértelmű referenciát kell, hogy jelent-
sen. A programon belül tehát megkülönböztethetünk deklarációs részeket és a deklarált
elemek felhasználására szolgáló részeket. A két rész különböző szintaktikai szabályok-
nak kell, hogy eleget tegyen.

Jelen cikksorozatunkban a programozási nyelvek közös elemeit mutatjuk be és ele-
mezzük elméleti szempontok szerint.

Változók, konstansok
A változók lehetnek egyszerű vagy elemi változók, amelyeknek típusa a nyelv alap

adattípusai közül való és összetett vagy strukturált változók, amelyeknek típusát a
nyelv magasabb szintű deklarációs részeiben írjuk le, vagy ezek valamilyen kombináci-
óiból származik. A változók lehetnek statikusak vagy dinamikusak, annak függvé-
nyében hogy a számukra lefoglalt hely melyik memóriazónában van, és mikor történik
ez a helyfogla lás. Két lényegesen különböző memóriazónáról beszélhetünk: a Heap-ről,
amelyben a helyfoglalás dinamikusan történik és a statikus részről, amelyben a változók
élettartamuktól függően vagy az adatszegmensben (Data Segment) vagy a veremben
(Stack) találhatóak. A statikus változóknak szánt helyet az illető változó moduljának
memóriába töltésekor foglaljuk le, a dinamikus változók helyének lefoglalása pedig a
helyfoglaló kódrész végrehajtásakor történik.

A változó fogalma a matematikában egy értelmezési tartománnyal rendelkező, ebbő l
bármilyen értéket felvehető egység, melynek értéke logikailag határozatlan. Ugyanez a
számítástechnikában egy memóriacímen levő memóriazónát jelent, amelynek tartalma
mindig létezik, egy jól meghatározott érték, és fő jellemzője, hogy csak bizonyos algo-
ritmusok által hozzáférhető és módosítható.

Egy változónak négy alapeleme van:
1. név: egy változó neve az illető nyelv által lexikálisan megengedett karaktersorozat,

ez a változó azonosítója.
2. attribútumhalmaz: három alkotóelemet tartalmaz:
A.) a változó típusát, amelyet deklaratív vagy implicit módon lehet értelmezni.

Deklaratív módon értelmezzük minden tipizált nyelv esetén, amikor deklaráljuk a válto-
zók típusát. Implicit módon lehet értelmezni egy változó típusát, ha létezik valamilyen, a
nevére vagy működésére vonatkozó konvenció (pl. FORTRAN-ban I, J, K, L, M, N-el
kezdődő változók eleve egész típusúak, vagy értékadáskor az első kapott érték
egyértelműen meghatározza a változó típusát értelmezők esetén.). A típusok fontos
problémája a típusellenőrzés, amely lehet: statikus, ez fordítás közben történik, és
dinamikus, amely csak futás közben dönti el a típust, mert csak akkor derül ki a válto-
zó típusa (értelmezők esetén).
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B.) a változó láthatósági területét, amely az a programsorokból álló programinter-
vallum ahonnan a változóhoz hozzáférhetünk írás/olvasás végett. Procedurális nyelvek
esetén léteznek lokális változók, ezek eljáráson, függvényen, modulon belüli változók
és globális változók, amelyek a program teljes területérő l láthatóak.

C) a változó élettartamát, amely az az időintervallum, amelyben egy változónak
szánt memóriazóna az illető változó számára van fenntartva vagy lefoglalva. (pl. az
eljárások, függvények lokális változói kiürülnek a veremből az eljárás vagy függvény
befejeződésekor).

Egy példa ahol, a láthatósági terület és az élettartam különbözik. A szekvencia fut-
tatása közben a b eljárás testén belül a p pointer már nem látszik, de még él, mivel nem
szüntettük meg:
procedure a;
var
 p: ^integer;
begin
    new(p);
    p^ := 10;
end;

procedure b;
var
 p: integer;
begin
   p:=10;
end;

Ha a következő szekvenciát futtatjuk:
call a;
call b;

akkor ennek a b eljárásnak a belsejében egy p
változó látszik, és két p változó számára van
fenntartva memóriazóna, egyik pointer-
referencia, a másik integer típusú.

3. A változó harmadik alapeleme a referencia vagy cím. A referencia az az informá-
ció, amely megadja azt a fizikai vagy logikai helyet, amelynek tartalma a változó értéke.
A referencia a változó lefoglalásának pillanatában kap valódi értéket. Globális vagy
lokális statikus változók esetén a referencia a program, eljárás vagy függvény hívása
pillanatában töltődik fel értelmes adatokkal, és ez nem változik a program futása során.
Dinamikus változók esetén a referencia feltöltődése az értékadás pillanatában történik.
Egy pointer típusú változó statikus változó. Az a változó dinamikus amelyre a pointer
mutat, ugyanis annak a változónak a memória címét illetve referenciáját foglaljuk le a futtatás
pillanatában.

Közös referenciájú változókról be-
szélünk, ha a két változónak ugyanaz a
referenciája , tehát a két változó ugyanazt
a memóriazónát használja. Ezt – ha van
ilyen lehetőség –, akkor külön meg kell
adni a fordítóprogramnak.
(pl. PASCAL - ABSOLUTE,

 COBOL - REDEFINES,
 FORTRAN - EQUIVALENCE)

4. A változó negyedik alapeleme az érték: a program futása során a változónak ez
a mezője változtatja az értékét. Egy változó értékének a kiolvasása a referencia tartal-
mának a kiolvasásaként történik. Egy változó értékének a megváltoztatása a referencia
tartalmának felülírásaként történik. Az értékadás többnyire egy kifejezés kiértékelésének
az eredménye, amely beíródik a változó referenciá jának tartalmába.

Egy változó formája:
Például:

program x;
var
  i:integer;
begin
    i:=5;
end.
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A név és az attribútumok közti kötés – angolul binding – létrehozása adja meg a
változó statikus vagy dinamikus voltát. A binding függvényében megkülönböztetünk
compiler-típusú nyelveket, ezek implicit statikus változók létrehozására képesek és
interpreter típusú nyelveket, amelyek implicit dinamikus változók létrehozására képesek.

Változók használatakor három műveletet különböztetünk meg: a deklarálást, az ini-
cializá lást és az egyszeri vagy többszöri használatot. A deklarálás az, amikor meghatá-
rozzuk a változó nevét és attribútumait a nyelv által biztosított lehetőségek segítségével.
Az inicializálás pillanatában a forrásszövegben a változó kezdeti értéket kap. Iniciali-
zálás után a változók értékeivel műveleteket végezhetünk, és ha nem követünk el logikai
hibát az algoritmusban, a változó értéke az elvárásoknak megfelelő lesz.

A változóktól eltérően a konstansok  a program futása során megőrzik értéküket.
Használatuk egyszerűbbé és kifejezőbbé teszi a programírást. A konstansok lehetnek
szimbolikus konstansok vagy értékkonstansok. Az értékkonstansok nem rendelkez-
nek külön azonosítóval, direkt értékként vannak jelen a programban (Pl. 10, 3.1415,
‘karaktersor’ stb.). A szimbolikus konstansokra azonosítókkal hivatkozhatunk, a válto-
zókhoz hasonlóan deklarálnunk kell őket. Ezek a konstansok lehetnek:

– típus nélküliek, amelyekre az jellemző, hogy a kezdeti értékük által lefogla lt
memória zónát logikai úton nem lehet felülírni, értékük csak olvasható.

– típusos konstansok, amelyek egyenértékűek a változókkal, azzal a különbség-
gel, hogy már deklarációkor inicializá lva vannak, míg a változók esetén ez a
programozó feladata a program forráskód részében.

A programozási nyelv módszereket kell, hogy biztosítson mind az egyszerű, mind az
összetett típusok konstansainak, változóinak a megadására, ezek későbbi használatára.
Lássuk, hogyan valósulnak meg ezek a módszerek különböző programozási nyelvekben:

Pascal
Pascalban a változódeklaráció egy azonosítót és egy típust rendel hozzá egy memó-

riazónához. Ez történhet rögzített címre is (absolute).
Szintaxisa:
var

azonosító-lista: típus;
azonosító-lista: típus absolute cím;
azonosító-lista: típus absolute változó;Pl:

var
i,j,k: integer;
s: string absolute $1001:$2000;
l: byte absolute s;

type
vektor = array[1..1] of integer;

var
a: ^vektor;
p: pointer absolute a;
k: integer;

begin
k := 100;
GetMem(p,k*2);
k := 99;
a^[k] := 100;

end.
Pascalban a konstansok deklarálása egy azonosítót rendel hozzá egy értékhez. Ez

a const kulcsszóval történik.
Szintaxisa:
const

azonosító = érték;
Pl:



234 2001-2002/6

const
a = 10;
b = a;
s = ‘sorozat’;

Típusos konstansok deklarálásánál meg kell, hogy adjuk a konstans típusát is azono-
sító: típus = érték; alakban.

Az egyszerű, illetve a strukturált típusok konstansainak megadását a következő példa
mutatja be:

– Egyszerű típusok konstansai:
const

j = 5;
b: byte = 10;
s: string = ‘PASCAL’;

– Strukturált típusok konstansai:
type

Szinek = (piros,zold,feher,kek);
Elem = record

nev: string;
kor: byte;

end;

Betuk = set of char;
const

SzinSor: array[Szinek] of string =
(‘piros’,’zold’,’feher’,’kek’);

e: Elem = (nev: ‘Eva’; kor: 21);
maganhangzok: betuk = [‘a’,’e’,’i’,’o’,’u’];
szamok: array[1..10] of char = ‘0123456789’;

Ada
Ada-ban a konstansdeklarációkat a constant fenntartott szó vezeti be. A Pascaltól

eltérően az Ada kifejezéseket is megenged konstansérték megadására. Ezen kifejezések
kiértékelése nem a fordítás, hanem az értékadás pillanatában történik. A kifejezésekben
függvényeket is hívhatunk. Az így deklarált konstans értékét az értékadás pillanatában
határozza meg a fordítóprogram, és attól kezdve módosíthatatlanul érvényes a
megfelelő láthatósági szinten.

Az Ada egységes jelölést használ a konstansok és a változók inicializá lására.
Pl:
A: constant integer := 10;
B: integer := 20;

A fenti példában az A egész típusú konstans és értéke módosíthatatlanul 10, a B vi-
szont egész típusú változó, amelynek kezdeti értéke 20.

C, C++
A C nyelv nem engedi meg a szimbolikus konstansok használatát. A konstansok

használatát csak szimulálni lehet makródefiníciókkal. Ennek az a hátránya, hogy az így
definiált konstansok globálisak, és ha valahol egy lokális blokkban ugyanarra az azono-
sítóra egy új makrót használunk, akkor ez a helyettesítés is globális lesz.

Pl: A
#define MaxSize 100
#define Size MaxSize-10

definíció eredményeképp a Size konstans értéke változtathatatlanul 90 lesz, viszont ha
egy függvényben lokálisan definiálunk egy #define Size 20 makrót, akkor a Size
konstans értéke a függvényből való visszatérés után is 20 marad, vagy ha egy #define
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MaxSize 30 makrót definiálunk, akkor a Size konstans kiértékelésénél az új
MaxSize érték lesz behelyettesítve.

A C++ nyelv bármilyen típusú konstans deklarálását engedélyezi a const fenntar-
tott szó bevezetésével.

Pl:
const int MaxSize = 100;
const int Size = MaxSize - 1;

Különleges esetet képez a tömbök és a mutatók konstansként való deklarálása. Ha
egy tömböt konstansnak deklarálunk, akkor ez azt jelenti, hogy a tömb minden eleme
konstans, ha pedig egy mutatót deklarálunk konstansnak, akkor ez azt jelenti, hogy az a
változó konstans, amelyet ez a mutató referál.

Pl: A
const char* minoseg[3] = {“jo”,”kozepes”,”rossz”};

deklaráció egy konstans stringekre mutató mutatókból álló tömböt vezet be. A mutatók
módosíthatók, a stringek pedig nem.

Ha módosítható stringekre mutató konstans mutatókból álló tömböt akarunk dekla-
rálni, akkor ezt a

char* const minoseg[3] = {“jo”,”kozepes”,”rossz”};
deklarációval tehetjük meg. Most a mutatók módosíthatatlanok.

Ha módosíthatatlan stringekre mutató módosíthatatlan mutatókból álló tömböt aka-
runk deklarálni, akkor a következőképpen kell eljárjunk:

const char* const minoseg[3] = {“jo”,”kozepes”,”rossz”};

A C++-ban a változók deklarálása a következőképpen történik:
típus azonosító-lista;

Ez a deklarálási sorrend előnyösebb mint a Pascal-ban használt módszer, mert a
fordítóprogram hamarabb kap információt az azonosítók típusáról. Így, amikor az
azonosító belekerül a szimbólumtáblába, már ismert a típusa, míg a Pascal-ban használt
módszer szerint a típus felismerése után mégegyszer be kell járni a szimbólumtáblázatot
a típusadatok helyes kitöltéséhez.

Kovács Lehel

tudománytö rt énet

Kémiatörténeti évfordulók

2002. április – július

285 éve, 1717. július 3-án, Franciaországban született J. M. Francois LASSONE, aki
XVI. Lajos király orvosa volt. Felfedezte a szén-monoxidot cink-oxidnak faszénnel való
redukciójával. 1788-ban halt meg.

270 éve, 1732. április 15-én Elsenerzben született WINTERL Jakab. Bécsben orvos-
nak tanult, majd a nagyszombati egyetemen kémia és botanika professzor volt, ezután
Budán és Pesten kémiai kutatómunkát végzett. Megalapította az első Természettudo-
mányi Társulatot Magyarországon 1784-ben, amelynek megnyitóján beszámolt az elekt-
romossággal és kémiával kapcsolatos kísérleteiről. Ezt a dolgozatát tekintik a világon az


