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Imperatív programozási nyelvek  
elemzési szempontjai 

I. rész 
 

60 évvel ezelőtt, 1946-ban Neumann János kidolgozta a korszerű számítógépek 
megépítésének alapelveit, 1946–1955 között megépültek az első generációs elektronikus 
számítógépek. Ezeket a kezdetleges számítógépeket a gépi kód közvetlen felhasználásával 
lehetett programozni. 1954–1958 között megjelentek a magas szintű programozási 
nyelvek (FORTRAN, ALGOL), amelynek segítségével emberközelibb formában lehet a 
programokat megírni, és azokat gépi kódra lefordítani. Ezt követően a programozási 
nyelvek gyors fejlődésnek indultak, napjainkban több ezer programozási nyelvről be-
szélhetünk, és számuk növekszik. 

A programozási nyelvek osztályozásával már foglalkoztunk a FIRKA 2003/2004 év 
4-es számában. Jelen cikkben az imperatív programozási nyelvek összehasonlító elem-
zéséhez próbálunk felállítani egy kritériumrendszert, módszertani alapként az oktatás-
hoz és kutatáshoz, azon kérdés megválaszolására, hogy egy adott feladat megoldásához 
melyik programozási nyelv biztosít ideális eszközöket, elemeket. 

Ha elemezni szeretnénk egy programozási nyelvet, vagy összehasonlító elemzéseket 
szeretnénk végezni, célszerű az alábbi kritériumrendszer szerint körbejárni a témát. 

 

1. Nyelvleírások, könyvészet 
Az elemzés első lépésében általánosságában szeretnénk megismerkedni a programo-

zási nyelvvel: 
− A nyelv céljai és specifikációja 
− A nyelv rövid jellemzése 
− Milyen feladatok megoldására specializálódott? 
− Mennyire elterjedt a nyelv? 
− Honnan lehet hozzáférni? 
− Honlapok 
− Létező fordítóprogramok 
− Milyen dialektusokkal rendelkezik a nyelv? 
− Jellemző példaprogram 

 

2. Milyen nyelvosztályokba sorolható a nyelv? 
Az előző fejezet alapján felállítjuk azokat a fő nyelvosztályokat, alosztályokat, ame-

lyekbe besorolható a nyelv. 
− Nyelvosztályok és alosztályok 
− Hasonló nyelvek 
− Paradigmák 
− Hibrid nyelv-e vagy sem? 

3. Története 
Egy programozási nyelv története, létrehozásának körülményei sokat elárulhat a 

nyelv céljáról, specifikációjáról, fontosabb verziószámai pedig a fejlődéséről, korszerűsí-
téséről. Például igen érdekes az Ada nyelv története: 1975-ben az Amerikai Védelmi 
Minisztérium finanszírozásával megindult egy olyan komplex programozási nyelv elmé-
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letének kidolgozása, amely a kor legújabb kihívásait megoldotta. Az új kívánalmaknak 
megfelelő nyelv vázlatát STRAWMAN-nak (szalmabáb) nevezték el. Ezt felülvizsgálva 
az új változat a WOODENMAN (fabáb) nevet kapta. További vizsgálatok eredménye 
lett a TINMAN (ónbáb), majd az IRONMAN (vasbáb) jelentés. Ekkor versenyfelhívást 
tettek közzé, hogy ki tud egy olyan nyelvet tervezni, ami a legközelebb áll az 
IRONMAN-ben szereplő leíráshoz. A négy induló közül a győztes a GREEN (zöld) 
csapat lett, ami a francia Cii-Honeywell Bull csoportja volt, amit Jean Ichbiah vezetett. 
A legújabb követelményeket STEELMAN-nak (acélbáb) nevezték el, és az ebből szár-
mazó nyelvet Ada névre keresztelték Ada Augusta Byron (1815–1852) „az első progra-
mozó” tiszteletére. Az Ada potenciálisan a legfejlettebb nyelv lett a 80-as évek közepé-
re, de szerepe ma messze nem akkora, mint várták volna. 
− Kik tervezték? 
− Mikor tervezték? 
− Mi volt a terv neve? 
− Miről kapta nevét a nyelv? 
− Fontosabb verziószámok, bővítések 
− Utolsó módosítás ideje 
− A nyelv ősei 
− Érdekességek a nyelvvel kapcsolatosan 

 

4. Kapcsolat az operációs rendszerrel és a számítógéppel 
A számítógép architektúrájával, az operációs rendszerrel fennálló kapcsolatokat 

vizsgáljuk: 
− Architektúrafüggő-e a nyelv? 
− Operációs rendszer függő-e a nyelv? 
− Platformfüggetlen vagy átvihető, hordozható? 
− Létezik-e köztes kód? Mi a szerkezete? Van-e virtuális gép? 
− Milyen futtatható állományokat tud generálni (EXE, COM stb.)? 
− Hogy veszi át a paramétereket a parancssorból? 
Például a Pascal és az Ada csak függvények segítségével (ParamCount, ParamStr, illetve 

Ada.Command_Line.Argument_Count, Ada.Command_Line.Argument) tud operálni a pa-
rancssoron, a C és a Java a main függvény paraméterei által. 

A Pascal átvihető nyelv például DOS és Linux között, a forráskódot kisebb-nagyobb 
módosításokkal le lehet fordítani (a Linux nem ismeri a CRT egységet), a C nyelv hor-
dozható, a forráskód módosítása nélkül, vagy minimális módosítással lefordítható, a Ja-
va nyelv platformfüggetlen, a tárgykód lefut a különböző operációs rendszerek alatt, a 
különböző architektúrákon. 

 

5. A fordítóprogram 
A hatékony tárgykódot, az interaktív, sőt feltételes fordítást a nyelv fordítóprogramja 

biztosítja. A fordítóprogram elemzésével a következő kérdésekre keresünk válaszokat: 
− Parancssoros fordítóprogrammal rendelkezik-e? 
− Milyen paraméterekkel kell meghívni? 
− Milyen direktívákkal rendelkezik? 
− Van-e pre- vagy posztprocesszálás (előfeldolgozás, utófeldolgozás)? 
− Hány menetes fordítóprogramról beszélhetünk? 
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− Van-e külön szerkesztő (linker)? 
− Optimalizál-e a fordítóprogram (Ha igen, akkor milyen elvek alapján)? 
− Rendelkezik-e környezettel? 
− Milyen tulajdonságokkal van a környezet felruházva? 
− Szövegszerkesztője 

− Fordítórendszere 
− Szerkesztőrendszere (linker) 
− Futtatórendszere 
− Súgó, kódkiegészítők, sablonok 
− Varázslók, kódgenerátorok 
− Tervezőfelület 
− Debugger, nyomkövető
− Szimbólumkövető
− Adatbázis-tervező
− Támogatja-e a csoportprogramozást? 
− Más környezeti eszközök, beágyazott lehetőségek 

− Fordítóprogram, értelmező, átalakító 
− Hogyan kezeli a hibákat a fordítóprogram? 
− Létezik-e formális helyességbizonyító? 
− Milyen önellenőrző mechanizmusokkal rendelkezik? 
− Mennyire gyors a fordító? 
Példaul a FoxPro vagy Logo értelmezővel (interpreter) rendelkezik, értelmezi és vég-

rehajtja a beírt utasításokat, programokat. A Pascal fordítóprogrammal (compiler) ren-
delkezik, a programokat elemzés után futtatható exe állománnyá fordítja, majd azt lehet 
futtatni. A Java átalakítóval (transzlátor) rendelkezik, a forráskódból köztes kódot állít 
elő, majd ezt a köztes kódot értelmező a Java Virtuális Gép az adott architektúrán, operá-
ciós rendszeren. 

Az Assembly parancssoros fordítóval rendelkezik, a Pascal parancssoros fordítóval, a 
6.0-ás verziótól TurboVision környezettel, a Delphi fejlett környezettel rendelkezik. A 
Java fordítóhoz több környezet is létezik. Ezeket a környezeteket IDE-nek (Integrated 
Development Environment), beágyazott fejlesztési környezeteknek nevezzük. 

 

6. Lexikális elemek 
A lexikális elemek összessége (kulcsszavak, azonosítók, konstansok, műveletek, spe-

ciális szimbólumok stb.) azt az eszköztárat képezi, amellyel a programozó direkt operál 
a programozás során. A következő kérdéseket kell megválaszolnunk: 
− Milyen karakterek használhatók a nyelvben? 
− Melyek a határoló jelek (szeparátorok)? 
− Fehér karakterek 
− Kis- és nagybetűk használata 
− Azonosítók 

− Milyen karakterek használhatóak az azonosítók leírására? 
− Mi az azonosító szintaxisa? 
− Van-e hosszúsági megkötés az azonosítókra? 
− Vannak-e kulcsszavak? 
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− Van-e különbség kulcsszó és az előre definiált szó között? 
− Vannak-e írásra vonatkozó konvenciók? 

− Értékkonstansok 
− Milyen numerikus értékkonstansok vannak? 
− Milyen más alapok vannak a 10-esen kívül? 
− Mi az egész, illetve valós értékkonstansok szintaxisa? 
− Hogyan határoljuk a sztring értékkonstansokat? 
− Többsoros sztring értékkonstansok megengedettek-e? 
− Vezérlőkaraktereket használhatunk-e sztring értékkonstansokban, és ho-

gyan? 
− Megjegyzések 

− Van-e és hogyan használhatóak? 
− Megjegyzés a sor végéig? 
− Teljes sor megjegyzéssé alakítása? 
− Többsoros megjegyzés? 
− Egymásba ágyazható megjegyzések? 
− Dokumentációs megjegyzés? 

Például az egész és valós konstansok esetén egyes nyelvek, pl. Ada, Perl, Eiffel, megen-
gedik az aláhúzásjel („_”) használatát is százas elhatárolóként: 123_456, 1_000_000. A C,
C++, Java, C# nyelvekben a konstans után írt l, L vagy u, U betű tipizálja a 
számkonstanst: az 5L long (hosszú egész) lesz, a 10u unsigned (előjel nélküli) lesz. Pascalban 
a valós szám kitevős alakjából elhagyható a tizedespont: 1E+2 a 100.0 valós számot jelen-
ti. BASIC-ben a tizedespont elé nem kell kitenni a nullát: .5 a 0.5-öt jelenti. Az Ada nyelv-
ben egészeket is megadhatunk exponenciális alakban, ekkor a kitevő pozitív kell, hogy le-
gyen: 1E3 = 1000. Eiffelben nem szükséges a tizedespont mindkét oldalára számjegyet ír-
ni: -1. a mínusz egyes valós konstansot jelenti. C++-ban a d, D vagy f, F betűk utótaggal 
pontosíthatjuk a valós konstans típusát (double vagy float). A Java nyelv definiálja a NaN 
konstanst (Not a Number), valamint a pozitív és negatív végteleneket jelölő
POSITIVE_INFINITY és NEGATIVE_INFINITY konstansokat. Ezeknek véges szám 
hozzáadása vagy kivonása nem változtatja meg értéküket, szorzatuk a 
NEGATIVE_INFINITY-t eredményezi, összegük nem definiált. A nulla konstansnak 
előjelt is adhatunk: +0.0 vagy -0.0. Az 1.0 / 0.0 eredménye a POSITIVE_INFINITY, míg 
az 1.0 / -0.0 eredménye a NEGATIVE_INFINITY. A 0.0 / 0.0 a NaN-t eredményezi. 

 

7. Milyen grammatikákkal írható le a nyelv? 
A fordítóprogram elméleti hátterére engednek következtetni az itt feltett kérdések: 
− Lexikális elemek leírása 
− Szintaktika 
− Szemantika 
− Speciális konstrukciók 
− Ortogonalitás 
− Egységesség 
− Tömörség 
Az ortogonalitás tulajdonsága azt jelenti, hogy minél több egymástól független elemet 

tartalmazzon a szintaktika, és ezeket bármely kombinációban lehessen alkalmazni (pl. a 
következő C++ deklaráció: unsigned long int valtozo;). A nyelv néhány alap-
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tulajdonsággal rendelkezik. Ezen tulajdonságok mindegyike külön-külön is érthető, de 
együttes használatukkor is értelmes kifejezést kapunk. Így a nyelv könnyebben tanulha-
tó lesz, hisz csak kevés elemet kell megtanulni és ezeket kombinálni lehet, hátulütője vi-
szont az, hogy a fordítóprogram logikailag zavaros, vagy kevéssé hatékony kombináció-
kat is le kell tudjon fordítani. 

Az egységesség megköveteli, hogy a szemantikailag egységes elemek hasonló fogalma-
kat takarjanak, a tömörség pedig azt, hogy egy elem legyen szemantikailag használható 
több fogalom értelmezésére, különböző kontextusokban (pl. a „+” operátor stringekre, 
egészekre, valós számokra, halmazokra.) 

 

8. Változók, szimbolikus konstansok 
A tárhelyek címzésére, használatára szolgálnak a változók és a szimbolikus konstan-

sok. A programozási nyelv módszereket kell, hogy biztosítson mind az egyszerű, mind az 
összetett típusok konstansainak, változóinak a megadására, ezek későbbi használatára. 
− Kell-e deklarálni a változókat? 
− Vannak-e globális, lokális változók? 
− Hogy lehet deklarálni a konstansokat? 
− Léteznek-e speciális megkötések a nevekre? 
− Írásra vonatkozó konvenciók 
− A deklarációk szintaxisa 
− A változóknak adhatunk-e kezdőértéket? 
− Hogyan adjuk meg az összetett konstansok értékeit? 
− Vannak-e dinamikus változók? 
− Vannak-e közös referenciájú változók? 
− Vannak-e automatikus változók, statikus változók? 
− Regiszterekben tárolt változók 
− Létezik-e a perszisztencia fogalma, milyen perszisztenciáról beszélhetünk? 
 

9. Kifejezések 
A kifejezések olyan programelemek, amelyek felhasználásával leírható a számítási fo-

lyamat. Szerkezeti és szintaktikai szempontból egy kifejezés operátorokból és 
operandusokból áll. Egy kifejezés kiértékelésének célja a számítási folyamat elvégzése, 
mely legtöbbször egy adott változó értékének a kiszámításával ekvivalens. 
− Kifejezések szintaxisa 
− Létezik-e mellékhatás? 
− A logikai kifejezéseket hogyan értékeli ki (teljes, részleges)? 
− Milyen műveleteket használhatunk? 
− Vannak-e bitműveletek? 
− Milyen típusokat téríthet vissza a kifejezés? 
− A műveletek sorrendje és a kiértékelés iránya 
Logikai kifejezéseknél gyakori a nem teljes kiértékelés. Ha egy logikai kifejezés csak és 

műveletekből áll, és az egyik operandusa hamis, vagy ha csak vagy műveletekből áll és az 
egyik operandusa igaz, illetve az előbbiek értelemszerű kombinációja a tagadás művelet, a 
kifejezést nem kell teljesen kiértékelnünk, megállhatunk az első olyan operandusnál, 
amelynél már egyértelmű lesz a kifejezés eredménye. Ilyen esetben vigyázni kell a külön-
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féle mellékhatásokkal, mert pl. a meg nem hívott függvények ezeket nem tudják kifejte-
ni. Számos programozási nyelv erre lehetőséget biztosít, ekkor a complete boolean evaluation 
direktívát kell kikapcsolni. Pl. a (1 és 0) és ((1 és 1) vagy (0 és 1)) logikai kifejezés kiértéke-
lése megállhat az első és utáni 0-nál. 

Az infix jelölési módot a matematikából kölcsönöztük. A bináris operátor a két 
operandusa között állhat: a1 o2 a2, pl. x + y. Ennek a jelölésmódnak az a hátránya, hogy 
a kiértékelése nem egyértelmű. Például az x + y * a - b kifejezés esetén, ha semmiféle 
háttérismeretünk nincs, nem tudjuk eldönteni, hogy a műveleteket milyen sorrendben 
végezzük el. A háttérismeret, amire szükségünk van, a művelet prioritása vagy precedenciája,
amely az elvégzés sorrendjét határozza meg. Hasonlóan szükségünk van az asszociativitás 
fogalmára is, amely megmondja, hogy több azonos prioritású művelet esetén melyiket 
kell elvégezni. A matematikai jelölésmódhoz hasonlóan, a prioritás és az asszociativitás 
megváltoztatására zárójeleket használhatunk. Például az (5 - 1) / (4 - 2) / (8 - 6) kifeje-
zés esetén egyáltalán nem mindegy az asszociativitás. Ha jobbról, vagy balról végezzük 
el először az osztást 4 vagy 1 eredményhez jutunk! 

 

10. Típusok 
A típus egy olyan absztrakció, amely összefoglalja bizonyos entitások közös tulaj-

donságait: kódolás, méret, szerkezet, szemantika. Egy entitás típusa definiálja azt a halmazt, 
amelyből az entitás, mint változó, értékeket vehet fel, a memóriában lefoglalt hely mére-
tét, és ugyanakkor definiálja azokat a műveleteket is, melyek az entitással elvégezhetők
(szemantikai szinten). Az első programozási nyelvek típusként a primitív hardver típu-
sokat használták, de támogattak néhány összetett típust is, azonban nem volt egy kiala-
kult egységes ábrázolási mód, a használt típuskonstrukciók függtek a hardvertől, a szá-
mítógép felépítésétől. Ezek a különbségek elsősorban a lebegőpontos számábrázolás-
ban nyilvánultak meg. 

Csak az 1960-as évek végén kezdték a típusokat absztrakcióként értelmezni, C. 
Strachey és T. Standish munkájának hatására. 

Egy típushoz konstruktorokat, szelektorokat és predikátumokat rendeltek. Ekkor szület-
tek meg többek között a Simula és az Algol68 nyelvek, amelyek már magasfokú típus-
szemlélettel bírtak: általános, nagy kifejezőerejű típusfogalmat használtak, szigorú típusel-
lenőrzés mellett. Már ekkor kidolgozták és implementálták a típusmegfelelési (kompatibilitási,
compatibility), típuskiterjesztési (extension) és típusátalakítási (konverziós, conversion) szabályokat. 

Az Ada83 nyelv újabb fontos mérföldkő volt a típusok terén. Definiálta a 
típusértékhalmaz és a típusművelet fogalmakat. Ezeken kívül lehetővé tette a típussal való 
paraméterezhetőséget, megszüntette a biztonsági réseket, megpróbálta szabályozni és 
explicitté tenni a szemantikailag szabálytalan programozási eszközöket. 

A típusok elemzésekor a következő kérdésekre keresünk választ: 
− Mit jelent a nyelvben az adattípus? 
− Adattípusok szemantikája 
− Írásra vonatkozó konvenciók 
− Mik a beépített adattípusok? 

− Milyen elemi típusokkal rendelkezik a nyelv? 
− Milyen összetett típusokkal rendelkezik? 
− Szintaxis 

− Szigorúan típusos-e a nyelv? 
− Vannak-e a típusoknak egyéni jellemzői? 
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− Vannak-e beágyazott típusok? 
− Rendezett típusok: 

− Kezdőértékük 0 vagy 1?  
− A logikai típus felsorolási típus-e, vagy önálló? 

− Az egész és valós típusok számát a nyelv definíciója vagy az implementáció 
szabja meg? 

− Milyen valós típusokat implementál a koprocesszor? 
− Mutatók 

− Vannak-e típus nélküli pointerek?  
− Mire kellenek a mutatók? 

� Hogy ne kelljen nagy adatszerkezeteket átadni?  
� Dinamikus adatszerkezetek építéséhez? 
� Objektumorientált funkciókhoz? 

− Mutatóaritmetika 
� Mit jelent a „+” operátor mutatókra? 
� Hogyan történik a mutató és a mutatott objektumok értékadása? 
� Van-e, és mit jelent az egyenlőségvizsgálat?  

− Van-e mutató dereferencia művelet? 
− A szemétgyűjtés automatikus, vagy manuális?  
− Van-e sehová sem mutató mutató (nil, null)? 
− Lehet-e automatikus változóra pointer? 
− Lehet-e több mutató egy objektumra? 
− Van-e alprogramra mutató mutató? 

− Lehet-e felhasználói típust deklarálni? 
− Szintaxis 
− Van-e altípus-definiálás? 
− Elérhetők-e az alábbi típuskonstrukciók, és ha igen, milyen tulajdonsá-

gokkal?  
� Tömb 

• Mi lehet az indexe? 
• Mi lehet az eleme? 
• Csak ugyanolyan típusú elemei lehetnek? 
• Van-e indextúlcsordulás-ellenőrzés? 
• Van-e kezdőérték-adás? 
• Van-e egyben értékadás? 
• Vannak-e dinamikus tömbök? 
• Vannak-e konstans tömbök? 
• Mikor dől el a mérete, a helyfoglalása?  
• Van-e többdimenziós tömb? 
• Van-e altömb (szelet) képzés? 
• Vannak-e speciális tömbök? 

� Rekord (direktszorzat) 
• Van-e kezdőérték-adás? 
• Van-e egyben értékadás? 
• Van-e rekord konstans? 
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• Hogyan működik a kiválasztás művelet? 
• Vannak-e speciális rekordok? 

� Variáns rekord (unió) 
• Meg lehet-e állapítani, hogy a rekordot melyik változat szerint 

töltött ki? 
• Ki lehet-e olvasni a kitöltésitől különböző változat szerint? 
• Vannak-e speciális variáns rekordok? 

� Halmaz 
� Állomány 

• Milyen állománytípusok vannak? 
• Milyen műveletek végezhetők állományokkal? 
• Vannak-e speciális állományok? 

− Vannak-e speciális típuskonstrukciók? 
− Vannak-e absztrakt adattípusok, típussablonok? 

− Léteznek-e névtelen típusok? 
− Létezik-e Variant típus? 
− Mikor ekvivalens két típus?  

− Strukturális ekvivalencia esetén 
� A rekordok mezőneveit is figyelembe vették-e, vagy csak a struk-

túrájukat? 
� Számít-e a rekordmezők sorrendje?  
� Tömböknél elég-e az indexek számosságának egyenlőnek lenni, 

vagy az indexhatároknak is egyezniük kell? 
− Név szerinti ekvivalencia esetén 

� Deklarálhatók-e egy típushoz típusok, amelyekkel ekvivalens? 
� Névtelen tömb- illetve rekordtípusok ekvivalensek-e valamivel? 

− Mikor kompatibilis két típus? 
− Mi történik túlcsorduláskor? 
− Típuskonverziók 

− Van-e, és hogyan működik 
� az automatikus konverzió? 
� az identitáskonverzió? 
� a bővítő konverzió? 
� a szűkítő konverzió? 
� a toString konverzió? 

Érdekes a Delphi Variant típusa. A Variant típus olyan értékek tárolására szolgál, 
amelyeknek típusa nem ismeretes fordítási időben. Egy ilyen típusú változó tehát bármi-
lyen értéket felvehet. A Variant típus 16 byte nagyságú helyet foglal a memóriában, ezen 
a helyen egy típusdeszkriptortot és egy értéket, vagy egy mutatót egy értékre tárol. A 
Variant típus segítségével egész számokkal indexelhető dinamikus tömböket is létre le-
het hozni. A tömbök elemei tetszőleges típusúak – akár tömbök is – lehetnek. 

 
Kovács Lehel 

 


