
2005-2006/3 97 

Hova fordulhatok segítségért? 
Az amatőrcsillagászat egy szép tevékenység, de gyakran nagyon nehéz is lehet. 

Ilyenkor jöhet jól a többi amatőrcsillagász segítsége. Az amatőrök különböző egyesüle-
teket, klubokat, szakköröket alapítanak, ahol szívesen segítenek a kezdőknek. 

Magyarországon a Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) fogja össze az amatőrcsilla-
gászok nagy részét, de rajta kívül is még számos egyesület működik szerte az országban. 
Az egyesületnek nagyon sok határon túli, így erdélyi, tagja is van. Az egyesületen belül a 
Hold-megfigyelési Szakcsoport foglalkozik a holdészlelésekkel. A http://hold.mcse.hu 
címen található honlapunkon számos cikk és letölthető anyag található, melyek kezdőknek 
és haladóknak egyaránt segítséget nyújthatnak. Ezen kívül személyes segítséget lehet kérni 
a szakcsoportvezetőtől (Kocsis Antal, kocsian@vnet.hu) és a Meteor rovatvezetőjétől
(Jakabfi Tamás, jat@mcse.hu) is. Az egyesület rendszeresen kiadja a Meteor című
havilapját, melyben mindenki helyet kap, aki beküldi az észlelését. 

 
Jakabfi Tamás 

 

Algoritmusok tervezése 

I. rész 
 
Algoritmusok, programok leírására, tervezésére a következő grafikus vagy szöveges 

ábrázolási módokat szokás használni: 
− folyamatábrák 
− struktogramok (box diagram, Chapin chart, Nassi-Shneiderman chart,  

program struktúra diagram) 
− pszeudokód 
− Warnier-Orr diagram 
− Jackson-diagram 

 
A cikk első részében az első három ábrázolási módot mutatjuk be. 

 

Folyamatábrák 
Az algoritmusok leírására használt folyamatábrák vagy más néven logikai sémák az al-

goritmusok lépéseit és ezek sorrendjét tartalmazzák, vagyis segítségükkel rálátásunk lesz 
a teljes folyamatra. Az egyes utasításokat, műveleteket blokkokkal szimbolizáljuk, a 
blokkok alakja a művelet vagy utasítás típusára, tartalma a konkrét leírására vonatkozik. 

Az ellipszisbe írt START és STOP az al-
goritmus kezdetére és végére utal. Egy algo-
ritmusnak (ha nem párhuzamos) csak egy 
kezdete (belépési pontja) lehet, de több vég-
pont is elfogadható. 
 

START 

STOP 
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Az algoritmus számára szükséges bemene-
ti adatokat fordított trapézba, a megjelentetett 
eredményt pedig trapézba írjuk. 
 

Az utasításokat egyszeres, az alprogra-
mokat (eljárások, függvények) duplázott szélű
téglalap jelképezi. 
 

Az elágazást rombusz szimbolizálja, melyből két 
úton (IGAZ vagy HAMIS ág) lehet tovább haladni. 
 FELTÉTELIGAZ HAMIS 

A navigálási irányt, a folyamat időbeli lezajlását nyilakkal je-
löljük, ezek kapcsolják össze az egyes blokkokat. 
 

A folyamatábra bármely pontjához megjegyzés is fűzhető. Megjegyzés

A ciklusokat általában lebontjuk, és az elvégzendő műveleteket külön ábrázoljuk 
(kezdeti értékadás, ciklusfeltétel, ciklusmag, növelés). 

 

Ha a folyamatábra nem fér ki egy lapra vagy bizonyos része-
ket külön ki szeretnénk emelni, megszakíthatjuk az adott szálat 
egy körbe írt számmal, majd ugyanazzal a számmal folytathatjuk 
egy másik lapon. 

1
1

Folyamatábrák segítségével könnyen át tudjuk tekinteni az algoritmust, de nagy 
programok esetén ezek akár több oldalasok is lehetnek, és a hibák kijavítása is nehéz 
vállalkozás. 

 
Az alábbi példában két természetes szám legnagyobb közös osztójának meghatáro-

zását mutatjuk be mindhárom megadási módon. 
A használt algoritmus egyszerű:
− beolvasunk két természetes számot (a, b – a nem lehet zéró) 
− ameddig b > 0 (ismétlés, ciklus) 

− kiszámoljuk a-nak a b-vel való osztási maradékát (mod) 
− a felveszi a b értékét 
− b felveszi a maradék értékét 

− kiírjuk a-t, az eredményt (legnagyobb közös osztó) 
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START 

a, b 
Két természe-

tes szám, 
0≠a .

b > 0IGEN NEM 

a

STOP 

A legnagyobb 
közös osztó:

a. 
r := a mod b

a := b

b := r

Struktogramok 
A strukturált programozás nem engedi meg a feltétel nélküli ugró utasítást (GOTO), 

amely a folyamatábrák segítségével egyszerűen ábrázolható. A strukturált algoritmusok 
leírására, tervezésére a struktogramokat használjuk, amelyekben az egymásután helyezett 
téglalapok biztosítják, hogy csak a megengedett struktúrákat használhassuk. Az algorit-
must egy téglalapba írjuk, az utasítások kisebb téglalapokba, a ciklusok egymásra helye-
zett téglalapokba kerülnek, míg az elágazásokat átlós és függőleges felezéssel ábrázoljuk. 

 
Utasítás: 

UTASÍTÁS 

 

Elágazás: 
 FELTÉTEL 

 

IGEN                    NEM

UTAS1 UTAS2

A többágú elágazás (case, switch): 
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Elő- és utótesztelős ciklusok: 
 

FELTÉTEL 

UTASÍTÁS FELTÉTEL

UTASÍTÁS 

 

Az előbbi példa (két természetes szám legna-
gyobb közös osztója) struktogrammal ábrázolva így 
néz ki: 
 

BE: a, b

b > 0

KI: a

r := a mod b

a := b

b := r

Pszeudokód 
A pszeudokód vagy a mondatszerű leírás az elemi struktúrákat, blokkokat egyszerű utasí-

tások formájában adja meg. Nagyon hasonlít a természetes nyelvhez, de számos prog-
ramozási nyelvhez is (pl. Pascal, Ada), így könnyen átírható programmá. Egyszerűsége 
miatt sokkal nagyobb programok leírására is alkalmas. 

A pszeudokód hátránya az, hogy nem annyira áttekinthető (olyan, mintha progra-
mot olvasnánk), valamint grafikai elemek hiányában közvetlenül nem utal az utasítások, 
műveletek sorrendjére. 

 
A pszeudokód elemei, utasításai: 
− Adatok bevitele: ������adat 
− Eredmény: �����	
� adat 
− Értékadás: := 
− Elágazás: �� feltétel ��� utasítás ���
��
 utasítás (��) �	�� 
− Ciklus: ��
��
 ciklusváltozó := kezdőérték, végérték �	���� �� utasítás (��
��
)

�	�� 
− Előtesztelős ciklus: ���� feltétel �	���� �� utasítás (����) �	�� 
− Utótesztelős ciklus: ���	���� utasítás ������� feltétel 
− Eljárás: ������� név(paraméterek) utasítás (�������) �	�� 
− Függvény: �����	
� név(paraméterek) utasítás (�����	
�) �	�� 
− Más elemek: használhatók a logikai és aritmetikai műveletek, relációk stb. (pl. 

és, vagy, nem, +, - ,*, /, mod, =, >, < stb.) 
 

A legnagyobb közös osztót így számíthatjuk ki: 
adott a, b
amíg b > 0 végezd el
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r := a mod b
a := b
b := r
(amíg) vége
eredmény a

Pascal nyelvre pedig egyszerűen így írható át: 
var
  a, b, r: word;
begin
  readln(a);
  readln(b);

while b > 0 do
begin

     r := a mod b;
     a := b;
     b := r;

end;
  writeln(a);
end.

Kovács Lehel 
 

tudod-e?

Áramlások, örvények  
és egyéb érdekes jelenségek 

IX. rész 

 

Tengeráramlatok (tengeráramlások) 
A Föld felületének 2/3-át víz borítja, ennek nagy részét a tengerek képezik. A felüle-

tes szemlélőnek úgy tűnik, hogy a szelek és az árapály okozta hullámmozgáson kívül ez 
a hatalmas, mintegy 14.1014   tonna tömegű vízmennyiség a felszín alatt a mélyebb réte-
gekben egy csendes nyugodt állóvíz. Valójában a világtenger mind függőleges mind 
vízszintes irányban áramlásoktól tarkított állandó mozgásban lévő ,,élő’’ víztömeg, 
amely évmilliárdokkal ezelőtt az élet kialakulásának volt a bölcsőhelye, és napjainkban is 
a földi élet alapvető meghatározója. A 73. ábra jól szemlélteti a világtengerek fontosabb 
áramlatait. Áramlásnak tekintjük a tenger vizének tartós (állandósult) egyirányú, mélysé-
gében és szélességében nagy kiterjedésű, haladó mozgását. 

 


