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A glükóz a sejtek fejlődéséhez szükséges, a laktóznak pedig nem a sejt növekedésé-
ben, hanem kimondottan a penicillin termelésénél van szerepe. 

A gombák hőérzékenyek, növekedésükhöz szükséges megfelelő hőmérséklet tarto-
mány 26±1°C.  Az erjesztő rendszerben az optimális termeléshez homogén állapotot 
kell biztosítani (az oxigén és a tápanyagok mennyiségének egyenletes elosztása, a hő-
mérsékleti viszonyok biztosítása), ezért keverésre  van szükség. 

3) A biomassza szűrése és a sejtmentes oldat (fermentlé) nyerése 
A szűrést nagykapacitású dobszűrőkkel végzik el légmentes közegben. Az  így nyert 

fermentoldatot előre 5 °C-ra hűtött tartályokban tárolják. Az oldat sterilitásának biztosí-
tására azt  antiszeptikus anyaggal is kezelik. 

4) A penicillin izolálása a fermnetléből
A fermentoldat egy híg, vizes oldat amiből egy szerves oldószer segítségével kivon-

ják a hasznos penicillint. 

5) A penicillin tisztítása 
Ebben a technológiai fázisban elkülönítik a szerves oldószerből a penicillint, amit 

később gyógyszerként lehet felhasználni.  
Az előzőekben leírt általános biotechnológiai módszert a gyógyszeriparban széles 

körben  használják. A különböző gyógyhatású anyagok fermentációs eljárással való elő-
állításának technológiája csak a használt mikroorganizmusok természetében és a tech-
nológiai körülmények minőségében különbözik.  

Brem Jürgen, egyetemi hallgató 

A Python programozási nyelv 

A Python egy könnyen tanulható, de igen hatékony programozási nyelv. Magas szintű
adatstruktúrái, az objektumorientáltság egyszerű megközelítése, elegáns szintaxisa, di-
namikus típusossága és interpreteres (értelmező) mivolta ideális script-nyelvvé teszi. Ki-
válóan alkalmas gyors fejlesztői munkákra, nagyobb projektek összefogására. 

A Javahoz hasonlóan a Python sem a kifejezés szigorú értelmében vett interpreter: a 
Python byte-kódot fordít és azt futtatja. 

A Python programozási nyelvet Guido van Rossum 1989-ben kezdte el írni, az ABC 
nyelv által ihletve a Stichting Matematikai Centrumban, Amsterdamban. A nyelv nevét a 
70-es években közismert Monty Python's Flying Circus BBC komédia sorozat alapján vá-
lasztotta. A Python szó magyar jelentése óriáskígyó, de valójában a nyelv elnevezésének 
nincs köze az óriáskígyóhoz. 

2000-ben Guido és csapata megalapította a BeOpen Pythonlabs nevű céget, ahol meg-
született a 2.0-s verzió. Ezek után a csapat csatlakozott a Digital Creations nevű szerve-
zethez és ettől kezdve a szellemi termékek joga a Python Software Foundation tulajdona 
lett. Az interpreter és a szabványos könyvtárak hordozható forráskódja és (a legtöbb 
platformra szóló) bináris kódjai szabadon elérhetőek. Jelenleg is aktívan fejlesztik, min-
den egyes új verzió sok új modult tartalmaz. A nyelv szintaxisa is változik a fejlesztés 
során (ezért előfordulnak apróbb forrás-inkompatibilitások is). 
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A nyelv hivatalos honlapja: http://www.python.org/.
A fejlesztésnek legutóbbi érdekessége az úgynevezett JPython, amely Java virtuális 

gépen (JVM) fut. A Pythont kibővítették oly módon, hogy minden Java osztály egyszerű-
en elérhető legyen, azaz ugyanazt az AWT (ablak) környezetet használhassuk, amelyet a 
Javaban használnánk, hogy az ablakelemeket megjelenítsük a képernyőn.  

Lexikális elemek 
A Python nyelv 7 bites ASCII karaktereket használ a programszövegben és 

stringliterálokban, 8 bites ASCII karaktereket a kommentekben és stringliterálokban, de 
ezek értelmezése már platformfüggő. A 8 bites karakterek helyes jelölése a nekik megfe-
lelő oktális vagy hexadecimális escape-szekvenciákkal történik. 

Elhatárolók 
A logikai programsorokat egymástól egy NEWLINE token választja el. Az utasítá-

sok nem nyúlhatnak át logikai sorhatáron, kivéve, ahol ezt a szintaxis egyébként lehető-
vé teszi, például összetett utasításoknál. Egy logikai sor egy vagy több fizikai sorból áll, 
az explicit ill. implicit sorösszekapcsolási szabályoknak megfelelően. 

Explicit szabályok:  
• két vagy több fizikai sor összekapcsolható egy logikai sorrá a '\' karakter 

használatával: ha ez a fizikai sor '\' karakterrel végződik, ami nem 
stringliterál vagy komment része, akkor a következő fizikai sorral összekap-
csolja a parser; 

• a '\' és az azt követő sorvége jel pedig törlődik; 
• '\'-re végződő sorokban nem lehet komment; 
• '\' nem folytat kommentet; 
• '\' nem folytat tokent, kivéve a stringliterálokat; 
• stringliterálon kívül a '\' illegális minden máshol a sorban.  

Implicit szabályok: 
• különböző zárójeles kifejezések folytatódhatnak több fizikai sorban '\' hasz-

nálata nélkül. Az implicit összekapcsolt fizikai sorokban lehet komment, a 
folytatódó fizikai sorok behúzása irreleváns;  

• a folytatódó fizikai sorok között nincsen NEWLINE token. Tripla idézőjeles 
string is lehet implicit tördelt, ez esetben nem lehet benne komment. 

Kommentek 
Nem stringliterálban szereplő '#' karakterrel kezdődő sorok, fizikai sorvégig tarta-

nak. Ez logikai sorvéget is jelent, kivéve az implicit szabályok alkalmazásánál fellépő
eseteket. Nincs blokk jellegű komment. Dokumentációs komment: a tripla idézőjelekkel 
határolt, osztálydefiníció után közvetlenül következő sorban lévő szöveg az adott osz-
tály dokumentációs kommentje. A Python parser nem szedi ki a benne lévő behúzást, ezt 
a dokumentációs stringet feldolgozó segédprogramoknak kell megtenniük. 

Változók, kifejezések 
Egy Python azonosító aláhúzással vagy betűvel kezdődhet, és utána tetszőleges hosz-

szan állhat aláhúzás, betű vagy szám. 
A változókat nem kell deklarálni, első használatukkor automatikusan létrejönnek. 
Ha jobb oldalon hivatkozunk először egy változóra (ami még nem létezik), akkor 

NameError kivétel váltódik ki. A kis- és nagybetűket a Python megkülönbözteti egy-
mástól. 
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Foglalt kulcsszavak, melyek nem lehetnek azonosítók: and, assert, break, class,
continue, def, del, elif, else, except, exec, finally, for, from, global, if, import, in,
is, lambda, not, or, pass, print, raise, return, try, while.

A kulcsszavakon kívül bizonyos azonosítóknak speciális jelentésük van: 
• _* nem importálta a from module import 
• __*__ rendszer által definiált név 
• __* osztályok privát nevei 

 

Operátorok precedenciája: 
 

or  logikai VAGY 
and  logikai ÉS 
not x logikai negáció 
in, not in, is, is not <, <=, >, >=, <>, !=, 
=

tartalmazás tesztek, identitás tesztek 
összehasonlítások 

| aritmetikai VAGY 
^ aritmetikai XOR 
& aritmetikai ÉS 
<<, >> shift-elések 
+, - összeadás, kivonás 
*, /, % szorzás, osztás, maradék 
+x,-x, ~x, plusz, mínusz (előjel) aritmetikai negáció 
x.attribute, x[index], x[index:index], 
f(arguments, ...) 

attribútum hivatkozás 

A <> és a != egyaránt a nem-egyenlőt jelenti, bár a != jelölés az ajánlott. (Az <> 
egy régi maradvány, ami a későbbiekben ki fog kerülni a nyelvből.)  

A nyelvben használhatók az operátorok „augmented” változatai, azaz pl. x = x+1 
helyett írhatunk x += 1-et.  

Típusok 
None – Ennek a típusnak egyetlen értéke van. Csak egy objektum van ilyen értékkel, 

amit a beépített None névvel tudunk elérni. Az érték hiányának jelölésére használják (pl. 
egy olyan függvény, ami nem ad vissza értéket). Igazságértéke hamis. 

Ellipsis – Hasonlóan a None-hoz, a típusnak egyetlen értéke van, és csak egy objek-
tumnak van ilyen értéke, ami a beépített Ellipsis névvel érhető el. Igazságértéke igaz. 

Szám – A numerikus objektumok értékeit nem változtathatjuk meg (immutable). 
plain integer – Egy gépi szó (word) méretén ábrázolható egész szám. 
long integer – Hosszú egész. 
float – Géptől függő dupla-pontosságú lebegőpontos szám. 
complex – Két float számpárral megvalósított komplex szám (z.real, z.imag). 
Sorozat (Sequence) – Véges természetes számokkal indexelt rendezett halmazok repre-

zentációja. Egy a sorozat i-edik eleme: a[i]. Sorozatokon értelmezve van a szeletelés 
(slicing) művelet: a[i:j] olyan k indexű elemek sorozata, ahol i <= k < j. Kifejezésben 
használva a szelet (slice) egy azonos típusú sorozat lesz (az indexelése 0-tól kezdve). 

Nem módosítható sorozat (Immutable sequence) – Létrehozás után az objektum nem vál-
tozhat. 

String – A stingek elemei a karakterek. Nincs külön karakter típus, a karakter egy 
egyelemű string. 
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Vektor (Tuple) – Egy vektor elemei tetszőleges Python objektumok lehetnek. Kettő
vagy több elemű vektort kifejezések vesszővel elválasztott listájaként adhatunk meg (pl. 
a = 1, 'hello', [1,2,3]). Egyelemű vektort (singleton) a kifejezés utáni vesszővel definiál-
hatunk (pl. v = 1,). Üres vektor megadása: v = (). 

Lista – Egy lista elemei tetszőleges Python objektumok lehetnek. Listát kapunk, ha 
kifejezések vesszővel elválasztott sorozatát szögletes zárójelek közé rakjuk. (pl. [1, 'hel-
lo', [1,2,3]]) Üres lista: []. 

Leképezés (Mapping) – Tetszőleges indexhalmazbeli elemekkel indexelt objektumok 
véges halmaza: a[k] a k-val indexelt elem az a leképezésből. Jelenleg egy leképezés típus 
van: Szótár (Dictionary) – Kulcsként csak olyan típusértékek jöhetnek szóba, melyek ob-
jektum identitás alapján hasonlítódnak össze és nem érték alapján. A szótár módosítha-
tó (mutable). Szótárakat kapcsos zárójelek közé rakva kulcs:elem-párok vesszővel elvá-
lasztott listájaként adhatunk meg. (pl. {1: ['hello'], 2: ['világ']}). 

Hívható típus (Callable) – Ezekre a típusokra alkalmazható a függvényhívás művelet. 
Felhasználó által definiált függvény (user-defined function) – Függvény definícióval (def) ke-

letkezett függvény objektumok. 
Felhasználó által definiált metódus (user-defined method) – Egy ilyen objektum magába fog-

lal egy osztályt, egy példányát az osztálynak (vagy None) és egy felhasználó által definiált 
függvényt. 

Beépített függvény (built-in function) – Egy ilyen objektum lényegében nem más, mint egy 
kis csomagolás egy C függvény körül. Az argumentumok számát és típusát a C függ-
vény határozza meg. 

Beépített metódus (built-in method) – Ez a beépített függvény egy ténylegesen különböző
álcázása: tartalmaz egy objektumot, amit extra argumentumként átad a C függvénynek.  

Osztály (Class) – Objektumorientált osztály. 
Osztály példány (Class instance) – Objektum. 
Modul (Module) – Állomány modul. 
Fájl (File) – Állomány típus. 
Belső típusok (Internal types) – Kód objektum (Code object), Keret objektum 

(Frame object), (Traceback object) (Slice object). 
Nincsen rekord, unió, halmaz, mutató típus. Saját adattípust, mint osztályobjektu-

mot hozhatunk létre. 

Vezérlési szerkezetek, utasítások 
A Python fejlesztésének az az elve, hogy egyszerű utasításkészlettel lássa el a felhasz-

nálót. A Python nagy hangsúlyt fektet a könnyen olvasható kódra, hogy a mások által írt 
programot bárki könnyedén tudja értelmezni és módosítani. 

A kifejezések végén nincs pontosvessző. Az utasításblokkokat kapcsoszárójelek 
nem fogják közre. Pythonban a kifejezés végét csupán a sorvége jelzi. Az utasításblokko-
kat egyszerűen következetes bekezdésekkel tagoljuk. A behúzásoknak (indent) fontos 
szerepük van. Ezek határozzák meg az utasítások csoportosítását! 

A Python egyszerű utasításai: assert (debug-információk, töréspontok beszúrása), ér-
tékadás, pass (üres utasítás), del (törlés, helyfelszabadítás), print (kiírás), return (vissza-
térés függvényekből), yield (generátor függvények), raise (kivétel kiváltása), break (cik-
lus befejezése), continue (ciklus folytatása, átugrás), import (modulok beimportálása), 
global (globális kódblokkok), exec (Python kód dinamikus végrehajtása). 

Elágazás: 
if x == 2: 
 result = x + 1 
 print x 
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else:
print 'Ismet probald meg!' 

Ciklus: 
while <kif> : <suite> 
[else: <suite>] 

A while a hagyományos elöltesztelős ciklus. Az else-ága akkor fut le, ha a ciklusfelté-
tel nem teljesül. 

for <target_list> in <kif_list> : <suite> 
[else: <suite>] 

A <kif_list> kiértékelésekor egy sorozatot kap, ennek minden elemét hozzárendeli a 
<target_list>-hez és végrehajtja a <suite> részt. Ha a sorozat kiürült, akkor lefut az 
esetleges else-ág. Ha a for ciklust a hagyományos értelemben szeretnénk használni, ak-
kor jön jól a range() függvény: 

>>>range(10) 
[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] 
>>>range(5,10) 
[5,6,7,8,9] 
>>>range(0,10,3) 
[0,3,6,9] 
>>>range(-1,-10,-3) 
[-1,-4,-7] 

A ciklusmagon belül módosíthatjuk a sorozatot, de ez hibákhoz vezethet, ugyanis a 
következő feldolgozandó elemet mutató számláló értéke meghibásodhat egy beszúrás 
vagy törlés után. A megoldás: ideiglenes másolat készítése (pl. slice használata). 

for x in a[:]: 
 if x < 0: a.remove(x) 

Kiugrási lehetőségek a ciklusból: break – rögtön a ciklus utáni utasításra kerül a ve-
zérlés, continue – a ciklusfeltétel tesztelésére ugrik a vezérlés. Nincs lehetőség egyszer-
re több ciklusból való kiugrásra. 

Eljárások, függvények 
Egy függvény definiálásának szintaxisa: 

def <fvnév> ( <paramlist> ): <suite> 
Az eljárás egy olyan függvény, amely a speciális None értéket adja vissza. A függvény 

törzse a következő sorban behúzással kezdődik. A törzs opcionálisan egy string literállal 
kezdődhet, ami a függvény dokumentáció-stringje. Végrehajtáskor a törzsben csak a lo-
kális változók láthatók. Azonban a global utasítással megnevezhetünk globális változó-
kat, melyek ezután már láthatók lesznek a törzsben. 

Függvények átnevezésére is van lehetőség: 
>>>f = fib 

Ezután már f-ként is hivatkozhatunk a fib függvényre. 
Egy paraméterre név és pozíció szerint is hivatkozhatunk (de ha egyszer hivatkoz-

tunk név szerint, utána már nem lehet pozíció szerint). A paramétereknek alapértelme-
zett (default) értéket is adhatunk. Lehetőség van változó paraméterszámú függvény de-
finiálására is. 
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Osztályok, objektumok 
A Python osztálymechanizmusa tervezésénél fő szempont volt a minimális szintakti-

kai és szemantikai újdonságok bevezetése. A megoldás tulajdonképpen egyfajta keveré-
ke a C++ és a Modula-3 osztálymechanizmusának. 

Lehetőség van többszörös öröklődésre, a származtatott osztály átdefiniálhatja az 
ősosztálya(inak) metódusait, egy metódus hívhatja az ősosztály metódusát ugyanazon a 
néven. 

Minden adat publikus, minden metódus virtuális. Nincs speciális konstruktor vagy 
destruktor. 

Az osztályok maguk is objektumok – valójában a Pythonban minden adattípus objek-
tum (De nem minden objektumnak van osztálya! Például: file, integer, lista stb.). A be-
épített típusokat nem bővítheti a felhasználó (nem örökölhet tőlük), a legtöbb beépített 
operátor azonban újrahasználható metódusnak. Ugyanarra az objektumra hivatkozha-
tunk több néven is (alias). 

Osztálydefiníció: 
class ClassName: 
 statement-1 
 ... 
 statement-N 

Az osztálydefiníció csak akkor lép életbe, ha a vezérlés ráfut (Egy if-ágban is lehet 
osztálydefiníció!). Az osztálydefiníció végén automatikusan létrejön az osztály-
objektum. 

Példányosítani úgy tudunk, mintha egy paraméter nélküli függvényt hívnánk meg 
(x = ClassName()). 

Az adatokat, mint lokális változókat, nem kell előre definiálni, az első használatuk-
kor jönnek létre. Figyelem: az adatok felülírják az ugyanolyan nevű metódusokat! Ezért 
célszerű valamilyen névkonvencióval kizárni az ilyen lehetőséget. 

Az objektumok felszabadításáról az automatikus szemétgyűjtő algoritmus gondos-
kodik, bár ennek minősége implementációtól függ. A Pythonban is kezdeményezhető
szemétgyűjtési ciklus a gc modul használatával. 

Kovács Lehel 
 

tudod-e?

Mit mondhatunk a világ legszebb  
tíz fizika kísérletéről? 

II. rész 
 

7. Több mint 2000 évvel ezelőtt  ���������	
��� (i.e. 256−i.e. 196) �	����	� ��
���� �	���	�����Több éves megfigyelés alapján arra a megállapításra jutott, hogy nyári 
napfordulókor, Sziénában (a mai Assuan helyén) a Nap sugarai délben, pontosan merő-
legesen  esnek a Föld felületére. Ugyanis ezen a napon a Nílus vízállását jelző kutakban 
levő vízben a Nap képe teljes egészében tükröződik. Ugyanezen a napon Alexandriá-


