
oxigén hatására pedig különféle  oxidációs lebomlást szenvednek. E két megál-
lapításnak igen nagy jelentősége van mind a szerves eredet bizonyítása tekin-
tetében, mind a kőolaj keletkezésének körülményei szempontjából. A fenti 
vegyület említett tulajdonságai alapján az a következtetés vonható le, hogy a 
kőolaj aránylag alacsony hőmérsékleten és az oxigén kizárása mellett, tehát 
anaerob körülmények között képződik. Ha nem így lenne, akkor az említett 
vegyületek hőbomlást szenvednének, ill. oxidálódnának. 

A kőolaj szerves eredete mellett szól az a megállapítás is, hogy a jelenkori 
tengeri üledékekben és kőzetekben tetemes mennyiségű kőolaj található. Ugyan-
itt kell megemlítenünk, hogy a tengeri üledékekből, a tenger homoklisztes 
anyagából és homokjából fúrás  útján vett próbák vizsgálata során kimutatták, 
hogy azok mindig tartalmaznak alkánokat, cikloalkánokat és aromás jellegű 
szénhidrogéneket. Márpedig a tengeri üledékekben a szénhidrogének minden 
bizonnyal növényi és állati hulladékokból képződnek, oxigén hiányában végbe-
menő folyamatok  útján. 

A szerves eredetet bizonyító, igen figyelemreméltó  adatok birtokába jutott E. 
S. Bastin és C. E. Zo-Bell Kaliforniában,  Gyurkó Pál és Szolnoky János 
Magyarországon, W. Schwartz és E. P. Müller Németországban, stb., akik 
kimutatták minden kétséget kizáróan, hogy a különböző mélységekből steril 
körülmények között felszínre  hozott kőólajmintákban baktériumok vannak, 
amelyek szervetlen kőzeten, kőolajjal táplálva szaporíthatok. E baktériumok 
között olyanok is vannak amelyek képesek lebontani a fehérjéket,  zsírokat, 
olajokat, cellulózt, ugyanakkor redukálják a szulfátokat  (kénhidrogén képződése 
mellett) szénhidrogénekké alakítják a zsírsavakat stb. Mindezekből teljes 
hitelességgel levonható az a következtetés, hogy ezek a baktériumok képesek 
kőolajjá alakítani a növényi és állati szervezetek maradványait. 

A fenti  adatok ismeretében állíthatjuk, hogy a kőolaj főleg  szerves anyagokból 
képződik, de elképzelhető annak szervetlen anyagokból (karbidokból) való 
képződése is. (jóval kisebb mértékben). 

Vodnár János 
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A Turbo Vision ismertetése 
Próbáljunk meg egy dialógusdobozt létrehozni. Ezért szükséges az objektum 

típusdeklarálásnál egy új metódus létrehozása. Ahhoz, hogy ezt az elemet 
kezelhessük a menübe beiktattuk a Dialógus  menüelemet, amelyet az F2 
funkcióbillentyűvel  is aktiválhatunk. 

A Dialógus doboz tulajdonképpeni létrehozásához szükségünk van az eljársra, 
amely kötelezően kell tartalmazzon egy New  metódust. Ez a metódus rajzolja ki 
a képernyőre azt a téglalapot, amely a dialógusdobozt jelképezi. Egy így 
létrehozott doboz tartalmazhat: 

- parancsgombokat 
- opcióbeállító dobozt (check box) 
- állító gombokat (radio  buttori) 
- input sorokat 



Jelen esetben két parancsgombot hozunk létre: az OK és a Mégsem (cancel), 
amelyek PButton  típusúak. Ezekhez előre hozzá kell rendelni egy területrészt, 
majd Insert  eljárással beszúrni a tartalmát és hozzákötni a parancskonstanst. A 
bfXXXX  konstansok segítségével megadható a parancsgomb típusa és az, hogy 
közülük melyik az aktív. 

Az opcióbeállító dobozt a státussorhoz hasonlóan egy előre lefoglalt  téglalapra 
helyezzük el New  metódus segítségével. 

Az állító gombokat az előző estben leírtakhoz hasonlóan szúrjuk be, azzal a 
különbséggel, hogy mig az opcióbeállító doboz PCheckBoxes  típusú, az állító 
gomb PRadioButton  típusú. 

Az inputsor beiktatása New  metódussal történik, amely metódus keretén belül 
meg kell jegyezni ennek a hosszát. Ahhoz, hogy ez megjelenhessen a képernyőn 
előre le kell foglalni  a megfelelő  téglalapot Assign segítségével. 

Most lássuk a dialógusdobozzal is ellátott programunkat: 
program dialógus; 
uses Objects, Drivers, Views, Menüs, Dialogs, App; 
const 
FileToRead ='dialóg.pas' ; 
MaxLines = 100; 
WinCount: Integer= 0; 
cmFileOpen = 100; 
cmNewWin =101; 
cmNewDialog = 102; 

var 
LineCount: Integer; 
Lines : array[ 0 . . MaxLines - 1] of PString; 
type 
TMyApp = object(TApplication) 
procedure HandleEvent (var Event: TEvent) ; virtual; 
procedure InitMenuBar; virtual; 
procedure InitStatusLine; virtual; 
procedure NewDialog; 
procedure NewWindow; 
end; 
PInterior = "TInterior; 
TInterior = object(TScroller) 
constructor Init (var Bounds : TRect; AHScrollBar, 
AVScrollBar: PScrollBar) ; 

procedure Draw; virtual; 
end; 
PDemoWindow= ~TDemoWindow; 
TDemoWindow = object(TWindow) 
RInterior, LInterior: PInterior; 
constructor Init (Bounds : TRect; WinTitle: String; WindowNo: 

Word); 
function Makelnterior (Bounds : TRect; Left: Boolean) : PInterior; 
procedure SizeLimits (var Min, Max: TPoint) ; virtual; 
end; 
PDemoDialog= "TDemoDialog; 
TDemoDialog = object(TDialog) 
end; 



procedure ReadFile; 
var 

F: Text; 
S: String; 

bogin 
LineCount : = 0; 
Assign(F, FileToRead); 
í <! -} 
Reset(F); 
( <I+} 
if lOResult <> 0 then 
begin 
Writeln(' Cannot open ' , FileToRead); 
Halt (1); 

end; 
while not Eof (F) and (LineCount < MaxLines) do 
begin 
Readln (F, S) ; 
Linest LineCount] := NewStr (S) ; 
Inc(LineCount); 

end; 
Ciose(F); 

end; 
procedúra DoneFile; 
var 
I: Integer; 

begin 
for I : = 0 to LineCount - 1 do 
if Lines[ I] <> nil then DisposeStr (Lines[ i] ) ; 

end; 
{ TInterior} 
constructor TInterior . Init (var Bounds : TRect; AHScrollBar, 
AVScrollBar: PScrollBar); 
begin 
TScroller.Init(Bounds, AHScrollBar, AVScrollBar); 
Options := Options or ofFramed; 
SetLimit(128, LineCount); 

end; 
procedure TInterior. Draw; 
var 
Color: Byte; 
I, Y: Integer; 
B: TDrawBuffer; 

begin 
Color := GetColor(1); 
for Y := 0 to Size.Y - 1 do 
begin 
MoveChar (B, ' ' , Color, Size.X); 
i := Delta. Y + Y; 
if (I LineCount) and (Lines[ I] nil) then 
MoveStr (B, Copy(Lines[ I] A, Delta.X + 1, Size. :olor); 

WriteLine(0, Y, Size.X, 1, B); 
end; 
end; 
constructor TDemoWindow. Init (Bounds : TRect; WinTitle: String; 
WindowNo: Word) ; 
var 
S: stringí 3] ; 
R: TRect; 

begin 



Str(WindowNo, S) ; 
TWindow.Init(Bounds, WinTitle + ' ' + S, wnNoNumber); 
GetExtent(Bounds); 
R.Assign(Bounds.A.X, Bounds.A.Y, Bounds.B.X div 2 + 1, 
Bounds.B.Y); 
LInterior := Makelnterior(R, True); 
LInteriorA.GrowMode : = gfGrowHiY; 
Insert(Linterior) ; 
R.Assign(Bounds.B.X div 2, Bounds.A.Y, Bounds.B.X, Bounds.B.Y); 
RInterior := Makelnterior(R,Falsé) ; 
RInteriorA.GrowMode := gfGrowHiX + gfGrowHiY; 
Insert(RInterior); 

end; 
function TDemoWindow. Makelnterior (Bounds: TRect; Left: Boolean) : 
PInterior; 
var 
HScrollBar, VScrollBar: PScrollBar; 
R: TRect; 

begin 
R.Assign(Bounds.B.X-1, Bounds.A.Y+l, Bounds.B.X, Bounds.B.Y-l); 
VScrollBar := New(PScrollBar, Init(R)); 
VScrollBarA.Options := VScrollBar^.Options or ofPostProcess; 
if Left then VScrollBarA . GrowMode := gfGrowHiY; 
Insert(VScrollBar); 
R.Assign(Bounds.A.X+2, Bounds.B.Y-l, Bounds.B.X-2, Bounds.B.Y); 
HScrollBar := New(PScrollBar, Init(R)); 
HScrollBar".Options := HScrollBar".Options or ofPostProcess; 
if Left then HScrollBarA.GrowMode := gfGrowHiY + gfGrowLoY; 
Insert(HScrollBar); 
Bounds.Grow(-1,-1); 
Makelnterior := New(PInterior, Init(Bounds, HScrollBar, VScroll-
Bar) ) ; 
end; 
procedure TDemoWindow.SizeLimits (var Min, Max: TPoint) ; 
varR: TRect; 
begin 
TWindow.SizeLimits(Min, Max) ; 
Min.X := LInteriorA.Size.X+ 9; 
end; 
procedure TMyApp.HandleEvent (var Event: TEvent) ; 
begin 
TApplication.HandleEvent(Event); 
if Event .What = evCommand then 
begin 
case Event. Command of 
cmNewWin: NewWindow; 
cmNewDialog: NewDialog; 

else 
Exit; 

end; 
ClearEvent(Event); 

end; 
end; 
procedure TMyApp. InitMenuBar; 
varR: TRect; 
begin 
GetExtent(R); 
R.B.Y := R.A.Y + 1; 
MenuBar := New(PMenuBar, Init(R, NewMenu( 
NewSubMenu (' ~F~ájl' , hcNoContext, NewMenu( 



Newltem(' ~M~eanyít' , ' F3' , kbF3, cmFileOpen, hcNoContext, 
Newltem(' ~U~j' , ' F4' , kbF4, cmNewWin, hcNoContext, 
NewLine( 
Newltem (' --K-ilépés' , ' Alt-X' , kbAltX, cmQuit, hcNoContext, 
nil))))), 

NewSubMenu (' ~A~blak' , hcNoContext, NewMenu ( 
Newltem (' ~K~övetkezö' , ' F6' , kbF6, cmNext, hcNoContext, 
Newltem (' ~A~tméretez' , ' F5' , kbF5, cmZoom, hcNoContext, 
Newltem(' ~D~ialógus' , ' F2' , kbF2, cmNewDialog, hcNoContext, 
nil)))), 

nil) ) 
)) i ; 

end; 
procedure TMyApp. InitStatusLine; 
var R: TRect; 
begin 
GetExtent(R); 
R.A.Y := R.B.Y - 1; 
StatusLine : =New(PStatusLine, Init(R, 
NewStatusDef(0, <FFFF, 
NewStatusKey(" , kbFIO, cmMenu, 
NewStatusKey(' ~Alt-X~ Kilp' , kbAltX, cmQuit, 
NewStatusKey(' ~F4~ Uj' , kbF4, cmNewWin, 
NewStatusKey(' ~Alt-F3~ Bez r' , kbAltF3, cmClose, 
nil)))), 

nil) 
)) ; 

end; 
procedure TMyApp. NewDialog; 
var 
Bruce: PView; 
Dialóg: PDemoDialog; 
R: TRect; 
C: Word; 

begin 
R.Assign(20, 6, 60, 19); 
Dialóg := New (PDemoDialog, Init (R, ' Dialígus demo' )); 
with Dialóg" do 
begin 
R.Assign<3,3, 19, 6); 
Bruce : = New(PCheckBoxes, Init(R, 
NewSItemC ~I~rodalom' , 
NewSItem (' ~T~"rtnelem' , 
NewSItemC ~R~e 1' , 
nil))) 
)) ; 
Insert(Bruce); 
R.Assign (2, 2, 10, 3) ; 
Insert(New(PLabel, Init(R, 'Tudás' , Bruce))); 
R.Assign(21, 3, 38, 6) ; 
Bruce : =New(PRadioButtons, Init(R, 
NewSItemC ~K~iváló' , 
NewSItemC ~J~ó' , 
NewSItemC ~E~lfogatható' , 
nil))) 
) ) ; 
Insert(Bruce); 
R.Assign(21, 2, 33, 3) ; 
Insert(New(PLabel, Init(R, 'Tudásszint' , Bruce))); 
R.Assign(3, 8, 38, 9) ; 
Bruce : =NeW(PInputLine, Init(R, 35)); 



Insert (Bruce); 
R.Assign (2, 7, 24, 8) ; 
Insert(New(PLabel, Init(R, 'Megjegyzések' , Bruce))); 
R.Assign (15, 10, 25, 12); 
Insert(New(PButton, Init(R, ' ~0~k' , cmOK, bfDefault))); 
R.Assign(28, 10, 38, 12); 
Insert(New(PButton, Init(R, 'Mégsem' , cmCancel, bfNormal))); 

end; 
C := DeskTop".ExecView(Dialóg); 
Dispose(Dialóg, Done); 

end; 
procedure TMyApp.NewWindow; 
var 
Window: PDemoWindow; 
R: TRect; 

begin 
Inc(WinCount); 
R.Assign(0, 0, 45, 13); 
R.Move(Random(34), Random(11)); 
Window := New (PDemoWindow, Init (R, ' Demo Ablak' , WinCount) ) ; 
DeskTop".Insert(Window); 

end; 
var 
MyApp: TMyApp; 

begin 
ReadFile; 
MyApp.Init; 
MyApp.Run; 
MyApp.Done; 
DoneFile; 
end. 

A programunk elindítása és a dialógusdoboz kiválasztása után a képernyőn 
megjelenik: 

File Ablak 

F10 Menü Alt-X Kilépés F4 Uj Alt-F3 Bezár 
Dávid K. Zoltán 

Kolozsvár 


