
1927) a térparitás fogalmát, amelyre P--szimmetria esetében megmaradási elv 
fogalmazható meg. A protonból és elektronból álló hidrogénatom protonja egyben a 
szimmetriaközpontot is képviseli. Térparitására a nemrelativisztikus keretben a 
(-1)  érték  adódik.  A T - v e i jelzett időtükrözés "hamis" szimmetria művelet, ezért a 
kvantummechanikában sem vezetett megmaradó mennyiséghez. A T  tükrözés 
kvantummechanikai vizsgálatát ugyancsak E. Wigner kezdeményezte 1932-ben. 

Gábos Zoltán 

Számítástechnikai Kislexikon 

programozási nyelv (programming language) - bármilyen mestersé-
ges nyelv, amely megfelelő eszközökkel rendelkezik adatstruktúrák és az 
azokat kezelő, átalakító eljárások egyértelmű leírására. A gyakorlati meg-
határozáshoz hozzátartozik még egy fontos követelmény: létezzen egy 
olyan eszköz, amely az illető- struktúráit felismeri  és a számítógépen feldol-
gozhatóvá teszi (ez az eszköz végeredményben az illető ~ *fordítóprogram-
ja v. *értelmezőprogramja). Jól kidolgozott elmélete van (*formális 
nyelvek). A ~ definiálásához általában a *szintaxis és a *szemantika leírása 
szükséges, gyakorlati felhasználásához viszont egy-egy konkrét számítógép-
rendszeren megvalósított implementáció speciális felhasználói dokumentáci-
ója segít. A ~ek több szempontból osztályozhatók. Konkrét számítógéptől 
való függőségük szempontjából lehetnek *gépi nyelvek, *asszembler nyelvek 
v. *magas szintű programozási nyelvek. Felhasználási területük szerint lehet-
nek *eljárásra orientált nyelvek és *parancsnyelvek, *szimulációs nyelvek, 
*szimbólumfeldolgozó nyelvek stb. 

asszembler nyelv (assembly language) - olyan szimbolikus*progra-
mozási nyelv, amelynek utasításkészlete adott számítógépre jellemző, adat-
struktúrái pedig közvetlenül a számítógép memóriarekeszeinek és 
Regisztereinek felelnek meg. Jellegzetessége,hogy fordításkor  minden utasí-
tása egyetlen gépi utasítássá alakul át. Egy-egy konkrét megvalósítása jel-
legzetes *makroutasításokat, függvényeljárásokat és más álutasításokat is 
tartalmazhat. Bizonyos előnyökkel rendelkezik a magas szintű programozási 
nyelvekkel szemben. A programozó logikailag ugyanúgy alakítja ki prog-
ramját, mintha az *gépi nyelven készülne, de a szimbolikus kódolásnak kö-
szönhetően sokkal kevesebb fáradsággal.  A teljes gépi utasításkészlet 
kihasználási lehetősége valóban hatékony programozást biztosít. Bizonyos 
fokig hátrányt jelent az, hogy az~ használata alapos ismereteket követel a 
konkrét számítógépre vonatkozóan. 

magas szintű programozási nyelv (high Ievel programming langua-
ge) - olyan *programozási nyelv, amely megfelelő eszközökkel rendelkezik 
adatstruktúráknak, feldolgozási és vezérlési szerkezeteknek konkrét számí-
tógéptől független leírására. A -eken kódolt programok csak *fordítás v. 



*értelmezés útján hajthatók végre a számítógépen. A ~ek jelölésmódja közel 
áll az adott terület klasszikus jelölésrendszeréhez, így a programozó könnyen, 
viszonylag gyorsan meg tudja oldani feladatát. Az első jelentősebb~ek az 
50-es években alakultak ki (*FORTRAN, *ALGOL, *COBOL stb.), számuk 
azóta jóval meghaladja a természetes nyelvekét. Elterjedésük elsősorban 
annak köszönhető, hogy a nyelvészeti és programozástechnikai kutatások 
eredményeképpen ma már igen hatékony, sokszor automatizált eszközök 
állnak rendelkezésre újabb és újabb *fordítóprogramok  és *értelmezőprogra-
mok előállítására. 

eljárásra orientált nyelv (procedure-oriented language) -magas szintű 
*programozási nyelv, amely lehetővé teszi az *algoritmusok számítógépes 
megfogalmazásában a klasszikus megoldáshoz igazodó formalizmus hasz-
nálatát. A*deklaratív nyelvektől eltérően elsősorban az eredményekhez veze-
tő eljárás(ok) leírását támogató eszközökkel rendelkezik. Jellegzetes ~ek: 
*COBOL, * PL/1 (gazdasági-ügyviteli adatfeldolgozásra),  *ALGOL, •FORT-
RAN, *PLV1 (műszaki-tudományos célokra), *B, *BCPL, *C, *CDL, *Pascal, 
*Ada, *CHILL (rendszerprogramozásra)  stb. Alapvető jellegzetessége, 
hogy a programozó az eljárás közben fellépő állapotoknak megfelelően maga 
vezérelheti programját: kezdeményezi az adatmozgatást,vezérli a ciklusokat, 
összetett feltétel-tevékenység utasításkomplexumokat építhet fel stb. 

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) -könnyen 
megtanulható, főleg a számítástechnikával először kapcsolatba kerülők szá-
mára kifejlesztett magas szintű *programozási nyelv, elsősorban *párbeszé-
des üzemmódra. Különleges jelentőségre tett szert a *mikroprocesszorok, ill. 
a *személyi számítógépek megjelenésével és elterjedésével. A legtöbb 
mikroproceszszorra implementálták, így több tucat dialektusa létezik. Egy ~ 
program sorszámmal ellátott utasítások sorozatából áll, amelyeket interaktív 
módon lehet javítani, lefordítani  v. esetleg rögtön végre is hajtani. A sorszá-
mokkal lehet hivatkozni a logikai és a vezérlőutasítások megfelelő soraira, 
ami azt is jelenti, hogy a sorok bármilyen sorrendbe írhatók, a végrehajtás 
sorrendjétől függetlenül. Gyakorlati megvalósításaiban nemcsak nyelvről, ha-
nem inkább ~ rendszerről szokás beszélni, ebbe a tágabb fogalomba beleért-
ve a programok írásának, javításának, tesztelésének és végrehajtásának 
eszközeit (modernebb kivitelezésben már *programozási környezet). 

ALGOL (ALGOrithmic Language) - elsősorban tudományos-műszaki fel-
adatokra orientált magas szintű *programozási nyelv. 1958-ban kezdték el 
kidolgozni, 1960-ban egy Párizsban tartott értekezleten fogadták el ALGOL-
60 néven, majd 1968-ban hagyták jóvá kibővített változatát ALGOL-68 néven. 
Három alapvető formája ismeretes: hivatkozási, gyakorlati és ún. publikációs 
forma. 

A hivatkozási forma a legáltalánosabb, nem tartalmaz előírásokat az adatát-
viteli műveletekre vonatkozóan. A gyakorlati (implementációs) forma a konkrét 
számítógépeken megvalósított adatátviteli műveleteket is tartalmazza, de a 



hivatkozási nyelv egyszerűsített változata. A publikációs forma a nemzetközi érte-
kezés legfontosabb eszköze a szakterületen. Az ~ legfontosabb tulajdonsága a 
moduláris, blokkokra épülő szerkezet, ami lehetővé teszi az *operatív memória 
dinamikus felhasználását, a *rekurzivitás programozhatóságát. 

FORTRAN - *eljárásra orientált magas szintű *programozási nyelv, 
egyike a legrégibb és legelterjedtebb programozási nyelveknek. Első válto-
zatát 1956-ban készttették el, s azóta több standardizált változata terjedt 
el: FORTRAN II, FORTRAN IV, FORTRAN 77 stb. Főleg tudományos-mű-
szaki adatfeldolgozásra alkalmas, de sok más területen is használható. 
Feladatorientáltsága elsősorban abban nyilvánul meg, hogy kevésbé alkal-
mas nagy tömegű adathalmazok mozgatására és feldolgozására (bár bizo-
nyos *[adat]állomány-kezelési lehetőségeket azért tartalmaz), viszont igen 
gazdag matematikai függvényválasztéka. Modularitása alkalmassá teszi a 
*moduláris programozás, ill. *strukturált programozás elvei szerinti program-
fejlesztés bizonyos fokú megvalósítására. E képességét még növelni lehet 
bizonyos hiányzó vezérlési struktúrák (pl. WHILE, REPEAT, FOR stb.) beépí-
tésével, amelyeket *előfordítás útján a már meglévő eszközökkel lehet megva-
lósítani. Pl.az *UNIX "operációs rendszer komponense, a RATFOR 
előfordító a következő módon építi be a FOR vezérlési szerkezetet: 

[címke] FOR (utasítás-1; feltétel; utasítás-2) utasítás-3, 

amely fordítás után a következő formára  alakul át: 

[címke] utasítás-1 
L 2 IF (.NOT.(feltétel)) GO TO Li 

utasítás-3 
L utasítás-2 

GO TO L 2 

Li CONTINUE 

*[Adat]típusait tekintve a ~ nem túl gazdag, csupán az egész, a valós, a 
komplex és a logikai [adattípusokat ismeri, egyedüli adatstruktúrája a homo-
gén *tömb. Ennek ellenére az általánosan használt programozási nyelvek 
között előkelő helyet foglal el, szinte nincs általános célú operációs rend-
szer, amely ne rendelkezne ~ fordítóprogrammal. 

COBOL (COmmon Business Oriented Language) - egyik legelterjed-
tebb, ügyviteli-gazdasági adatfeldolgozásra orientált, magas szintű *progra-
mozási nyelv. Nyers specif ikációja 1959-ben jelent meg, majd a 
továbbfejlesztésének és rendszerezésének eredményeképpen 1966-ban 
megjelent változatban az érdembeni módosításokon kívül a teljes anyag át-
szerkesztése is szembetűnő: három részre osztva tárgyalja a ~ történetét, a 
nyelv filozófiáját  és specifikációját. Utolsó ma is használt szabványosított 
változata a COBOL ANS-81. 



Elsősorban az olyan típusú feladatok megoldására előnyös, ahol az 
aritmetikai műveletek mennyisége jóval kisebb, mint az adatkezelési tevé-
kenység. Másik alapvető tulajdonsága a számítási műveletek viszonylagos 
szegénysége (a négy alapművelet és a hatványozás), és hiányoznak a tudo-
mányos-technikai orientációjú nyelvekre jellemző *standardfüggvények. Igen 
gazdag viszont az *[adat]állományok szervezésére és kezelésére alkalmas 
eszközökben. Strukturális szempontból a -program négy főrészre  tagolódik: 
*azonosítási, *környezetleírási, *adatleírási és *eljárási főrészre.  Ez a funkcio-

nális tagolódás rendszerint a lefordított  *tárgyprogramra is jellemző. 

PL/1 (Programming Language One) - az egyik legelterjedtebben hasz-
nált magas szintű *programozási nyelv. Megalkotói igyekeztek egyetlen 
nyelvben összpontosítani mindazokat az előnyöket, amiket a *COBOL, III. a 
*FORTRAN és az *ALGOL nyelvek biztosítottak. A COBOL-ból a nagy adat-
halmazok kezelésére kifejlesztett hatékony eszközöket, a FORTRAN-ból a 
matematikai formulák, algoritmusok kódolására alkalmas eszközöket, míg az 
ALGOL-ból a blokkszerkezetet tartották szem előtt. Igy lett a ~ általános célú, 
eljárásra orientált, blokkszerkezetű, magas szintű programozási nyelv, amit a 
lehető legszélesebb problémakörökben lehet alkalmazni. Moduláris felépíté-
se lehetővé teszi, hogy az egyes felhasználók csak a tényleges igényeiket 
megvalósító résznyelvet használják. A moduláris felépítés, valamint a nyelv 
alapkoncepciója lehetőséget ada teljes nyelvből önállóan zárt részhalmazok, 
különböző nyelvi szintek létrehozására. Bár magas fokú gépfüggetlenséget 
biztosít, megfelelő eszközökkel rendelkezik az *operációs rendszerrel történő 
hatékony együttműködésre. Lehetőséget ad a felhasználóknak a *csapdák, 
*megszakítások kezelésére, a *b/k műveletek közben előfordulható hibák 
felismerésére  és feldolgozására stb. 

A ~ alapvető erőssége a blokkszerkezet: minden program egy v. több 
blokkból áll, amelyek között mindig van egy főeljárás. Ugyancsak a blokk-
szerkezet teszi lehetővé a *dinamikus memóriakiosztást, a *dinamikus válto-
zók haszná la tá t , vagy is azt, hogy a vá l tozók számára tör ténő 
m e m ó r i a h o z z á r e n d e l é s t a fe lhaszná ló fe lügye le te alá he lyezze . 

C - magas szintű *programozási nyelv, amelyet Dennis Ritchie fejlesz-
tett ki a *DEC PDP-11 számítógépre írt *UNIX Operációsrendszer részére, 
majd megvalósították számos más rendszeren is, többek között az *IBM 
System/370, Honeywell 6000, ill. Interdata 8/32 részére. Modern vezérlési 
struktúrákkal, adatszerkezetekkel, gazdag operátorkészlettel rendelkező 
programozási nyelv, de nem orientált egy speciális feldolgozási területre sem. 
Hatékony eszközökkel rendelkezik a modern számítógépek összes lehetősé-
geinek kihasználására, ezért alkalmas operációs rendszerek, rendszer-
programok stb. írására. (Igy pl. az UNIX operációs rendszer több mint 13000 
programsorából csupán 800 készült *asszembler nyelven, sőt maga a ~ nyelv 
*fordítóprogramja  is ezen a nyelven készült.) Ezáltal hatékony hordozhatósá-
got is biztosít, nagyon kis befektetéssel implementálható bármelyik számító-
géprendszeren . A ~ je l legzetes példája az egy nyelv köré épülő 
*programozási környezet megvalósításának, ahol az operációs rendszer, a 



rendszerprogramok és a fejlesztési programok ugyanazt a programozási nyel-
vet használhatják. Legújabb C++ változata már az "objektumorientált progra-
mozást is lehetővé teszi. 

Pascal - az *erősen típusos nyelvek első képviselője, magasszintű 
algoritmikus "programozási nyelv. 1968-ban N.Wirth elsősorban oktatási cé-
lokra tervezte. Közérthetősége, egyszerűsége, ugyanakkor tudományos 
megalapozottsága és viszonylag könnyű megvalósíthatósága révén igen el-
terjedt, elsősorban a "mikroprocesszoros rendszerek ("személyi számítógé-
pek) területén. Népszerűségéhez nagyban hozzájárult a Jensen-Wirth 
szerzőpáros által 1974-ben megjelentetett pontos nyelvleírás. Végleges for-
máját 1982-ben standardizálta az "ISO. Mind az "adatstruktúrák definiálásá-
ban, mind a "strukturált programozásban használt vezérlőszerkezetek 
megvalósításában hatékony, könnyen használható eszközöket biztosít a 
programozóknak. Magas szinten biztosítja a "rekurzivitást. Moduláris felépíté-
se, blokkstruktúrája szinte kényszeríti a programozót arra, hogy jól strukturált, 
magas hatásfokú programokat írjon. A - az első olyan nyelv, amely tényle-
gesen gyakorlatba ültette az "[adatjtípus fogalmát, s így kiindulópontja a 
legmodernebb algoritmikus nyelveknek ("Modula, "CHILL, *Ada). 

Jodál Endre 

ALGORITMUSOK 

3. Függvények és eljárások 

Sokszor megtörténik, hogy valamilyen feladat megoldásában a mate-
matikából jól ismert függvények is szerepelnek. Ezeket természetes módon 
használhatjuk az algoritmus leírásában. Ha például, az a feladatunk, hogy 
számítsuk ki az e alapú logaritmus-függvény értékeit egy megadott interval-
lumban, akkor ezt így írhatjuk le: 

Adott a,b,l { a,b,l pozitív számok} 
Minden x:=a,b,l -re végezd el { x értéke sorra a,a+l,a+2l,..} 

Eredmény x, In x 
(Minden)vége 

Ha a használt függvény nem közismert, akkor azt is meg kell adni a 
leírás során egy különálló részben. Ez a rész a FÜGGVÉNY szóval kezdődik, 
és a FÜGGVÉNY VÉGE szavakkal végződik. Afüggvény definiálása az eddig 


