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tudod-e?
 

 
Programegységek 

A programozási nyelvek lehetoséget biztosítanak a programok bizonyos egységekre 
való felosztására, klasszifikálására. Az utasításokat, muveleteket és adatokat tehát nem 
ömlesztve tartalmazza egy-egy forrásszöveg -állomány, hanem ezek valamilyen logikai 
vagy a programozó által meghatározott sorrendet követve rendezhetok, a nyelv szin-
taxisának megfelelo állományokba. Ezek az állományok lehetnek moduláris egységek, 
vagyis külön-külön is van értelme mindegyiküknek, egymástól független egységek, vagy 
lehetnek olyan egységek, amelyek egymagukban semmit sem jelentenek csak közös 
fordítás és láncolás után lesz meg az igazi értelmük. 
 

A program 
A program  a legfontosabb moduláris egység. Egy állomány csak egy programot tar-

talmazhat. A program utasítások, muveletek és adatok lineáris szekvenciája valamilyen 
programozási nyelvben.  A program végrehajtható, ha a megfelelo nyelv fordítóprog-
ramja vagy értelmezoje helyesnek találja és sikeresen tud tárgykódot generálni belole, 
vagy minden utasítást sikeresen végre tud hajtani. A program a legkisebb futtatható 
egység. Egy Borland Pascal program felépítése:  

 [program...;  { A program fejléce } 
 uses...;   { Uses sor } 
 label...;  { Címkék } 
 const...;  { Konstansok } 
 type...;   { Típusok } 
 var...;   { Változók } 
 procedure...;  { Eljárások } 
 function...;  { Függvények }] 

 

 begin 
  utasítások; { Utasításrész } 
 end. 
A program fejléce a program nevét és paramétereit jelzi. 
A uses sor a program által használt unit-ok listáját határozza meg. 
A címke, konstans, változó, eljárás és függvény deklarációs részek bármilyen sorrendben 

és akárhányszor megismétlodhetnek, a program adatait deklarálják. 
Az utasításrész  a program futásakor végrehajtandó utasításokat tartalmazza. Ez a tu-

lajdonképpeni foprogram. 
 

Példa: A következo PASCAL program az összes programrészt használja. 
program Pelda; 
uses WinCrt; 
label 10; 
const z = 10; 
type egesz = integer; 
var  x,y,t: egesz; 
 

procedure Osszeg(a,b: egesz; var c: egesz); 
begin 
  c := a + b; 
end; 
 

function Szorzat(a,b: egesz): egesz; 
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begin 
  Szorzat := a * b; 
end; 
 

begin 
   ClrScr; 
   readln(x,y); 
   writeln(Szorzat(x,y)); 
   Osszeg(x,y,t); 
   writeln(z,' ',t); 
   10: readln; goto 10; 
end. 
 

Unitok 
A unitok, Borland Pascalban a moduláris programozás alapjait képezik. Unitokat 

könyvtárak készítésére és nagy programok kisebb részekre osztására használjuk, így 
észszeru, összefüggo modulokat hozunk létre. A Borland Pascal 7.0 standard függvényeit 
és eljárásait kilenc standard unit tartalmazza: CRT.TPU, DOS.TPU, GRAPH.TPU, 
GRAPH3.TPU, OVERLAY.TPU, PRINTER.TPU, STRINGS.TPU, SYSTEM.TPU, 
TURBO3.TPU. Ezeket a Borland Inc. cég írta és módosításukra nincs lehetoség. A 
standard unitok mellett a Borland Pascal megengedi a felhasználónak saját unitok írását 
és használatát is. A már megírt unitot a programban deklarálni kell a uses sorban uses 
UnitNev; formában, ezután használhatjuk a benne leírt eljárásokat, függvényeket és 
adatokat. Egy egység a unit fenntartott szóval kezdodik, ezt egy azonosító (unitnév) 
követ. Az azonosító elso nyolc karaktere meg kell, hogy egyezzen az állomány nevével, 
a PASCAL fordítóprogram csak így ismeri fel a forrást. Az egységeket egy elorész 
(interface) vezeti be, ahová a globális szimbólumok kerülnek. Ezt követi a leíró 
(implementation) rész, ahová a függvények, eljárások leírása kerül. Az egységek tarta l-
mazhatnak egy begin - end közé írt inicializáló részt. Ez az inicializáló rész annyiszor 
hajtódik végre, ahányszor a unit neve egy végrehajtott uses sorban szerepel. Ide az 
alapbeállítások, alapmuveletek kerülhetnek. A begin hiányozhat, ha nincs inicializáló 
rész. Szintaxis: 
 unit azonosító; { Fejléc } 
 
 interface  { Globális szimbólumok } 
 [uses...;  { globális uses sor } 
 const...;  { globális konstansok } 
 type...;  { globális típusok } 
 var...;   { globális változók } 
 procedure...; { globális eljárások } 
 function...;] { globális függvények } 
 
 implementation { Privát szimbólumok } 
 [uses...;  { lokális uses sor } 
 label...;  { lokális címkék } 
 const...;  { lokális konstansok } 
 type...;  { lokális típusok } 
 var...;   { lokális változók } 
 procedure...;  { lokális eljárások vagy globális leírások } 
 function...;]  { lokális függvények vagy globális leírások } 
 [begin       { Inicializálás } 
  utasítás;   { utasítások } 
  ... 
  utasítás] 
 end. 

Példa: A következo program egy Mertan nevu unitot implementál, majd ennek az 
eljárásait használja. 

A unit: 
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unit Mertan; 
 

interface 
 

procedure Kor(x,y,s: integer); 
procedure Teglalap(x1,y1,x2,y2: integer); 
 

implementation 
 

uses Graph; 
 

procedure Kor; 
begin 
 Circle(x,y,s); 
end; 
 

procedure Teglalap; 
begin 
 Rectangle(x1,y1,x2,y2); 
end; 
 

end. 
 
A foprogram: 

program Unitok; 
uses Graph,Mertan; 
 

var gd, gm: integer; 
begin 
 gd := Detect; 
 InitGraph(gd,gm,'c:\bp\bgi'); 
 Kor(100,100,50); 
 Teglalap(200,200,400,400); 
 Kor(500,100,50); 
 readln; 
 CloseGraph; 
end. 
 

DLL-ek 
A DLL-ek (Dynamic-Linked Library – Dinamikusan Láncolt Egységek) a védett 

üzemmódú, illetve Windows alatti programozás bonyolultabb egységei. DLL-eket tehát 
Windows vagy védett üzemmódú tárgykódot generáló programozási nyelvekben 
(Borland Pascal, Borland C++, Delphi stb.) írhatunk. A DLL-ek szubrutinjait több 
alkalmazás is tudja használni egyidejuleg. A megfelelo szubrutinok csak meghíváskor 
töltodnek be a memóriába és feladatuk elvégzése után felszabadulnak. Egy DLL felépí-
tése hasonlít egy programéhoz, csak a library fenntartott szóval kezdodik. A DLL 
eljárásait és függvényeit az export direktíva kell, hogy kövesse és ezeket exportálni kell 
az exports programrészben. Szubrutinokat exportálni a nevük, egy keresési index 
vagy egy szimbólikus név (alias) szerint lehet. A unitoktól eltéroen, a DLL nem exportál-
hat típusdefiníciókat, változókat, konstansokat, adatokat és objektumokat, csak eljárá-
sokat és függvényeket. A programunk bármilyen nyelven írt DLL-t használhat. A DLL 
tehát átjáró lehet többnyelvu programozás esetén az egyes programok között. 

Példa: A következo példaprogram egy DLL-et és használatát mutatja be: 
A DLL: 

library MinMax; 
 

function Min(X, Y: Integer): Integer; export; 
begin 
 if X < Y then Min := X else Min := Y; 
end; 
 

function Max(X, Y: Integer): Integer; export; 
begin 
 if X > Y then Max := X else Max := Y; 
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end; 
 

exports 
 Min index 1, 
 Max index 2; 
 

begin 
end. 
 

A program: 
program DLL; 
const 
      MinMax = 'MinMax'; 
 

function  Min(X, Y: Integer): Integer; far; external MinMax index 1; 
function  Max(X, Y: Integer): Integer; far; external “MinMax”; 
 

begin 
 writeln(Min(3,5)); 
 writeln(Max(5,7)); 
end. 
 

Léteznek ún. export DLL-ek is, ezek egy már megírt unit eljárásait, függvényeit ex-
portálják. Az egységben szereplo eljárások, függvények export típusúak kell, hogy 
legyenek. A DLL-ben csak a uses és az exports részeknek kell szerepelniük. 

Példa: A következo példaprogram egy unit, DLL és egy program kapcsolatát mutat-
ja be. 

A unit: 
unit Szoroz; 
 

interface 
 

function Szorzas(a,b: real): real; export; 
 

implementation 
 

function Szorzas; 
begin 
 Szorzas := a * b; 
end; 
 

end. 
A DLL: 

library ExpSzoroz; 
 

uses Szoroz; 
 

exports 
 Szorzas index 1; 
 

begin 
end. 

 
A program: 

program DLLUnit; 
 

function Szorzas(a,b: real): real; far; external 'ExpSzoro'; 
 

begin 
 writeln(Szorzas(10,2):5:2); 
end. 
 

Átlapoló (Overlay) egységek 
Az átlapoló egységek egymástól függetlenül végrehajtható programrészeket tartalmaz-

nak. A memóriába egyszerre csak egy átlapoló rész töltodik be és végrehajtás után fel-
szabadul. A magasabb szintu programozási nyelvek megengedik az átlapoló egységek 
megírását. Lássuk, hogy valósul ez meg Borlad Pascalban: Az átlapoló egységek írása az 
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Overlay unit (OVERLAY.TPU) használatával történik. Ez az egység tartalmazza az 
átlapolást kezelo függvényeket, eljárásokat, szimbólumokat. A {$O} direktíva enged é-
lyezi, vagy letiltja az átlapolásos kód generálását. A {$O EgységNév} direktíva pedig egy 
egységet egy overlay ágba irányít. Az .OVR állományt az .EXE állományhoz lehet má-
solni a copy DOS paranccsal (copy /b nev.exe+nev.ovr nev.exe), ha az 
Options/Debugger menupontból a Standalone Off állapotban van és az OvrInit para-
métere a ParamStr(0), vagyis az .EXE állomány teljes elérési útvonala. Overlay-t hasz-
náló programot csak lemezre lehet fordítani. 

Példa: A következo példaprogramban két unitot deklarálunk, majd ezeket overlay 
egységekké alakítjuk és használjuk. 

{$O+,F+} 
unit Ovr1; 
 

interface 
 

procedure Kiir1; 
 

implementation 
 

procedure Kiir1; 
begin 
       writeln('1. atlapolo egyseg.'); 
end; 
 

end. 
 

{$O+,F+} 
unit Ovr2; 
 

interface 
 

procedure Kiir2; 
 

implementation 
 

procedure Kiir2; 
begin 
         writeln('2. atlapolo egyseg.'); 
end; 
 

end. 
A program: 

program OvrDemo; 
uses Overlay, Crt, Ovr1,Ovr2; 
{$O ovr1} 
{$O ovr2} 
begin 
 ClrScr; 
 OvrInit('ovrdemo.ovr'); 
 if OvrResult <> 0 then 
  begin 
    writeln('Overlay hiba: ',OvrResult); 
    halt(1); 
  end; 
 Kiir1; 
 Kiir2; 
end. 

Include egységek 
Majdnem minden programozási nyelv megengedi az include egységek használatát. Ezek 

nem moduláris egységek, önállóan nincs értelmük, csak forrásszöveg részeket tartal-
maznak. Más egységek olvassák be oket, és közösen fordítódnak le. Az include egység e-
ket valamilyen, a nyelv szintjén értelmezett direktívával lehet beolvasni. Ez a követke-
zoképpen történik: 
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-Assemblyben 
 INCLUDE állománynév direktívával 
-Pascalban 
 {$I állománynév} direktívával 
-C-ben 
 #include “állománynév” vagy #include <állománynév> direktívával. 

 

Nem mondhatjuk, hogy a C include állományok moduláris egységek, habár ez lenne 
az igazi szerepük, mert a C fordítóprogram a foprogrammal együtt fo rdítja le oket, ezek 
nem egy már lefordított bináris alakban vannak jelen a háttértárolón, mint a Pascal 
unitok, hanem forrásszövegként. 

Kovács Lehel 
 
 

kísérlet, labor
 

 
KATEDRA 

Aktív és csoportos oktatási eljárások 

V. rész 
 

V. A játékon alapuló oktatási eljárások 
 
Hibakereso . A szándékosan hibákkal összeállított képekre, szövegekre vagy tár-

gyakra vonatkozó játékos kereso tevékenység.  
Az eljárás menete: Egy képsor képeihez tartozó aláírások némelyike hibás, vagy egy szövegbe 

hibás fogalmak vannak becsempészve. A feladat, ezeket azonosítani, és a helyes választ megadni. A 
munka eredményét táblázatos formában lehet feltüntetni, a táblázat egyik oszlopába a hamis, a má-
sikba, ezzel egy vonalba pedig a helyes állítást írjuk be. 

 
Szórejtvény. Változatai: keresztrejtvény, szótagrejtvény, szókikereso rejtvény, záró-

rejtvény, elrendezo rejtvény, puzzle. Az eljárást a FIRKA számaiban boven felfedezhetik. 
Dominó  ismert kirakósjáték. A kártyák szakjellegu képet és szöveget tartalmaznak. 

A dominókártyák rajz-szöveg, szöveg-szöveg, feladat-számítás, képlet-meghatározás, és 
további kombinációkban készíthetok. Játékszabályai jól ismertek. 

Memory kép- és szöveg -kártyapárral pármunkában, vagy kisebb csoportokban 
játszható. A Memory-kártyák számára a képeket két példányban különbözo színu kar-
tonlapra másoljuk rá. Változatok: 

1. Egy tanuló felfed egy kártyalapot, és megadja az ábrázolt fogalom meghatározá-
sát, értelmezését, leírását. Hibás válasz esetén más folytatja a játékot. Jó válasz után 
újabb képkártyát fed fel. Ha a kártya azonos képet ábrázol, megtarthatja mindkettot 
magának, és tovább játszhat, ellenkezo esetben mindkét kártyalapot visszahelyezi, és a 
következo tanulóra kerül a sor. Az nyer, aki a legtöbb kártyapárt gyujti be.  

2. Minden egyes képkártyához egy szókártya tartozik. A cél az, hogy az összetartozó 
párokat felfedjük. Ezért a kép- és a szókártya hátlapja különbözo kell legyen. 


