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SZÁMÍTÓGÉP az intézetben 

Dullien Tamás: 

A számítógépekről röviden 

Az utóbbi években Magyarországon megjelentek a 
digitális számitógépek. Használatuk egyre inkább elke-
rülhetetlennek tűnik. így nem lehet csodálkozni azon, 
hogy már igen sok iskola is rendelkezik ilyen gépekkel, 
és hogy oktatásuk s a számitógépes nyelv tantárgy lett 
/elsősorban a BASIC, ami nem a legszerencsésebb/. 

Rövid áttekintését szeretném adni a programo-
zási nyelveknek, majd néhány szóval szeretném jelezni, 
hogy miért nem célszerű az oktatást a BASIC nyelvvel 
kezdeni. 

Ha az egyes főbb programozási nyelvek különbö-
ző nyelvjárásait nem is vesszük figyelembe, akkor is 
több tucat van belőlük. /A C64-es gép, mellyel inté-
zetünk is rendelkezik, a BASIC nyelvnek csak egyik 
igen egyszerű változatát ismeri./ 

A beszélt nyelvek, amelyek a természetes nyel-
vek nagy csoportjába tartoznak, élesen különböznek a 
a mesterséges és a formális nyelvektől. Nyelven a kö-
vetkezőkben az alábbit értem: 

Egy nyelv a benne elképzelhető kijelentésekből 
ós ezek jelentéseinek összességéből áll, előre meghatá-
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rozott szabályok rendszerén alapul, melyet nyelvtan-
nak nevezünk. Ez két részből áll: 

- szabályok arról, hogy milyen mondatok lehet-
ségesek a nyelvben /ez a szintaxis/, 

- szabályok arról, hogy a lehetséges mondatok-
hoz milyen jelentéseket rendelnek hozzá 
/ez a szemantika/. 

Vegyük alapul a magyar nyelvet ,és tekintsük át az alábbi 
példákat: 

- "Természet igen volt régen sokan." - nem 
megengedett mondat a magyar nyelvben. Jelentése sincs, 
mivel szintaktikusén nem helyes a mondat. 

- "I am a boy." - ugyancsak nem megengedett 
mondat. 

- "Még nem késő, tervezze meg a múltját!" -
mondat szintaktikailag helyes, értelmes jelentése vi-
szont nincs. 

- "Magyarországon tízezer ember él." - szin-
taktikai szempontból megfelelő, jelentése is van, ami-
vel vagy egyet értünk, vagy nem. Jelen esetben a mon-
dat tartalmilag hamis. 

A természetes nyelvekben a szintaktika és a 
szemantika nincs pontosan meghatározva /sokszor a ket-
tő nem is választható szét/, hanem tapasztalatokból 
tanuljuk meg. 

A mesterséges nyelvek részben megoldják ezt 
a kérdést, mivel ezek jól meghatározott szintaxison 
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alapulnak. Szemantikájuk viszont nincs pontosan meg-
határozva. 

A szemantika homályosságait csupán a formális 
nyelvek küszöbölték ki, de ezek is csak elvileg. A for-
mális nyelveknek matematikai formális definiciók ad-
ják meg az alapját. Ideális esetben ez mind a szintak-
tikára, mind a szemantikára kiterjed, gyakorlatilag 
azonban csak az előbbire korlátozódik, a szemantikát 
pedig természetes nyelvi leirások adják meg. 

Nézzünk most egy példát a formális defini-
cióra: 

SZÁMJEGY: =0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 
Ez a következőt jelenti: számjegy lehet a 0, 

az 1 9. Tehát a 8 számjegy, az A és a 23 pedig 
nem. Végül is mindegy, hogy mivel jelöljük a számjegye-
ket. 

SZÁM: = számjegy/számjegy számjegy/ számjegy 
számjegy számjegy/... így nem sorolható fel az összes 
szám. Ezt csak rekurziv módon oldhatjuk meg 

SZÁM: • számjegy/ számjegy4szám 
Ezek szerint a 6 szám az első lehetőség szerint, mig a 
987 a második verzió kétszer egymásutáni és az első 
egyszeri alkalmazásával adódik. /A 987-ben a 9 szám-
jegy, a 87 szám. A 87-ben a 8 számjegy, amelyet a 7 
szám követ, ahol a 7 szám a 7 számjegy./ 
Ugyanilyen módon lehet definiálni pl. az összeget is: 

ÖSSZEG: • szám/szám+összeg 
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A formális nyelvek leírása általában a fentebb 
alkalmazott nyelven /BNF: Backus-Naur-Forma/ történik. 
Ennek az ABC—nek a betűi a j:= és/ jelek is. Ez egy meta-
nyelv. A szemantikát bonyolultabb metanyelvek segítségé-
vel lehet leírni. 

A számítógépek /mikroprocesszorok/ csupán a sa-
ját nyelvüket értik meg. Ezt gépi nyelvnek nevezzük. Ennek 
a nyelvnek az ABC-je csak számokból áll, amelyet a gépben 
megfelelő módon reprezentálnak. Gépi nyelven megírni egy prog-
ramot nem tartozik a leghálásabb feladatok közé. /Mellesleg a 
számítógép speciális lehetőségeit ezen a nyelven lehet a leg-
jobban kihasználni./ 

A gépi kódú programozást igyekeztek kiküszöbölni az 
assembly nyelvek létrehozásával. Ezekben minden gépi utasítás-
hoz /számhoz/ egy un. mnemonikot rendeltek hozzá, melyeket 
sokkal könnyebb megjegyezni, mivel közelebb állnak az élő 
nyelvhez. Az assembly nyelven megírt programot /utasítás-soro-
zatot/ a gép természetesen nem érti meg, ezért először le kell 
fordítani a saját nyelvére. Ez az assembler feladata. így a 
programozó úgy tehet, mintha a gép megértené az assembly nyel-
vet, tulajdonképpen egy virtuális géppel áll szemben, melyben 
egy segédeszköz áll a rendelkezésére, hogy a programot egy, 
a gép saját nyelvétől eltérő nyelven írhassa meg. 

Mivel a számitógépeket kezdetben elsősorban muszaki-
tudományos számításokra használták, és assembly nyelven az 
aritmetikai kifejezések megoldása még mindig igen nehézkes 
volt, szükségesnek látszott egy olyan nyelvnek a kifejleszté-
se, mely ezeket 'automatikusan' 
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lefordítja. így született meg a FORTRAN /FORmula 
TRANslating system/ nyelv az 50-es években, melynek 
azóta igen sok nyelvjárása van. 

Ezzel együtt megváltozott a programozási 
technika is, és a számítógép a nem hivatásos progra-
mozók számára is hozzáférhetővé vált. A számítógépek 
betörtek más alkalmazási területekre is, és egyre-más-
ra születtek a speciális számitógépes nyelvek, mint a 
COBOL, ALGOL, PASCAL, SIMULA., ADA, C stb. Ezek már sok-
kal magasabb szintű nyelvek, s ezért jóval távolabb 
állnak a gép saját nyelvétől. 

A magasabb szintű nyelveken megírt programokat 
ugyanúgy le kell fordítani a gép nyelvére, mint az 
assembly nyelven írottakat. Ez a párbeszédes nyelvek 
/Pl. BASIC/ megjelenése óta kétféle módon történik: 

- Az egész programot egyszerre fordítják le, 
mely sok időt vehet igénybe. A program vég-
rehajtása közben észrevett hiba kijavítása 
után újra le kell fordítani az egész prog-
ramot. Ezért elterjedt az un. moduláris 
vagy strukturált programozás elve, melynek 
során az egész feladatot részekre bontják, 
s ezek hibátlansága után fordítják le az 
egész programot. A modularitásnak megvan az 
az előnye is, hogy egyes modulokat - adott 
esetben - más megfelelőbb modulra lehet ki-
cserélni. 
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- A párbeszédes nyelvek elterjedésével a 
programot a végrehajtás előtt nem fordít-
ják le a gép nyelvére, hanem mindig csupán 
a soron következő utasítás 'fordítódik* le. 
Ezt interpreter végzi. Azaz a program végre 
hajtásában maga a fordítóprogram is részt 
vesz. Ez akkor előnyös, ha a programnyelv 
egyszerű^ és a végrehajtási idő nem játszik 
fontos szerepet. Ezen a területen a BASIC 
nyelv látszik a legsikeresebbnek. 

Maga a párbeszédes programozás ugyan vonzónak 
tűnik, mivel közvetlenül látjuk az eredményt /a prog-
ramsorokat soronként visszük be, bele lehet javitani, 
részenként ki lehet próbálni/, azonban sok hátránya is 
van. Miért? Mert nem támogatja a hatékony programozást 
hiányoznak bizonyos adattípusok és egyéb konstrukciók, 
amelyek a program áttekinthetőségét, olvashatóságát 
növelnék. Nem szőrit ja rá a programozót, hogy alapo-
san gondolja végig az egész feladatot, hogy a legmeg-
felelőbb strukturát válassza meg, s elegendőnek tűnik 
a kis részeken való előrelépés. így rossz programozási 
szokásokat fejleszt ki. 

Természetesen nem mindenki lehet, s nem min-
denki akar hivatásos programozó lenni. Ezt nem mindig 
veszik figyelembe, azaz mások által már elkészített 
hatékony, s valóban hasznos programok használatát nem 
oktatják. 
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Végül néhány sorban szeretném összefoglalni, 
hogy intézetünkben milyen eredmények születtek a szá-
mítástechnika területén. Helyzetünk egyáltalán nem ne-
vezhető rossznak, hiszen mind a két épületben van már 
számítástechnikai tanterem. A Nándorfehérvári úton van 
külön tanári terem is, a biológia szakcsoport is ren-
delkezik egy teljes felszereléssel a C64-es gépből, 
sőt a cikk megjelenésekor már a Magyar Lektori Központ-
nak is lesz. 

Munkájuk mellett többen is foglalkoznak prog-
ramozással, ill. a programozás tanításával /Virágos 
Lászlóné, Miklós Katalin, Ördög Péter, Pavek Ferenc, 
Szalai Gyula, Szász Sándor, Dullien Tamás/. 

Virágos Lászlóné és Pavek Ferenc megírták 
az első számítástechnikai tankönyvet az intézet szá-
mára, melyet ebben az évben próbálnak ki. Ez a tan-
könyv elsősorban a C64 saját nyelvére és ismertetésé-
re alapul. 

Több programot is készítettünk az intézet szá-
mára: 

- Szalai-Pavek: Számítógépes nyilvántartás a 
tankönyvraktár számára 

- Pavek: Szótárkészítő program, amelyben a 
szavak mellett előfordulási helyük 
is szerepel 

- Szalai: CÍmletező a pénztár számára 
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- Szász: Különböző programok a magyar nyelv és a 
biológia oktatás támogatására 

- Dullien: Szótárkészítő program, amelyben a szavak 
mellett előfordulási helyük és nyelvtani 
kategóriák is szerepelnek, melyek szerint 
csoportosítva vissza is lehet azokat keresni. 

- Dullien: Program a szakszervezet saját céljai számára. 
Még számtalan alkalmazási lehetőség van a számí-

tógép alkalmazására az intézetünkön belül, mint például 
különböző adminisztrációs, nyilvántartási feladatok gépe-
sít ese és a tudományos kutatásokban való felhasználása. 

Végül, de nem utolsó sorban fel szeretném hívni 
a figyelmet arra, hogy igen sok különböző grogramunk van 
már, mint pl. a PASCAL és a BASIC több változata, a FORTH 
és a K)GO nyelv, emellett számos programcsomag, szöveg-
szerkesztő, statisztikai és grafikus program, assembler és 
monitor. 

Pavek Ferenc - Szalai Gyula: 

Szótárvizsgálat számitógéppel 

Intézetünk néhány évvel ezelőtt tervbe vette szakirányú 
szótárak elkészitését. Az ehhez szükséges szóanyagot 
az intézetben tanitott tárgyak alapján az 1985/86-os 
tanévben a magyar nyelvi szakcsoportok megbizott tagjai 
összegyűjtötték, és ABC sorrendbe rendezték. így elké-
szültek az orvos, agrár, közgazdász, bölcsész és mérnök 
szakirányok magyar nyelvű szóanyagai. 


