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ciklodextrin + toxikusanyag ↔ ciklodextrin-komplex 
egyensúlynak megfelelően fokozatosan felszabadulnak a toxikus anyag molekulái, a mé-
regtelenítő folyamat folytonossá tehető. Az eljárás nem költséges, mert a legolcsóbb, 
gyenge minőségű ciklodextrin is megfelel a célnak. Ezzel a módszerrel az alifás- és aro-
más-hidroxi-, nitro-, halogeno-, amino- származékoktól viszonylag gazdaságosan meg-
tisztíthatók a szennyvizek. 

 

Irodalom 
1] Szejtli J.: Magyar Kémikusok Lapja, 45, 3-4 szám (1990) 
2] www.kfki.hu/chemonet/ 

 

Imperatív programozási nyelvek  
elemzési szempontjai 

II. rész 
 

11. Utasítások, vezérlési szerkezetek 
Az utasítások a program legalapvetőbb, algoritmikus részei. Az eredmény eléréséhez 

szükséges műveleteket – algoritmusokat – írják le. Az utasításokat általában kulcsszavak 
alkotják. 

− Írásra vonatkozó konvenciók 
− Egyszerű utasítások 
o Az értékadás egyszerű utasítás, vagy kifejezés utasítás? 
o Van-e többszörös értékadás? 
o Ki kell-e írni az üres utasítást? 
o Hogyan valósul meg az eljáráshívás? 
o Van-e ugróutasítás? 

− Összetett utasítások, vezérlési szerkezetek 
o Van-e eseményvezérelt programozás?  
o Szekvencia 

� Terminátor vagy utasításelválasztó-e a „;” vagy más karakter? 
o Lehet-e blokkutasítást létrehozni és hogyan? 

� Lehet-e a blokk üres? 
� Elhelyezhető-e a blokkutasításban deklaráció? 
� Mi történik a blokkból való kilépéskor? 

o Van-e makró-szubsztitúció, kódblokkok értelmezésére lehetőség? 
o Elágazás 

� Van-e kétirányú elágazás? 
� Hová tartozik az „else”? 
� Van-e aritmetikai elágazás? 
� Van-e többirányú elágazás? 
� Többirányú elágazás 

• Mi lehet a szelektor típusa? 
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• Fel kell-e sorolni a szelektortípus minden lehetséges érté-
két? 

• Mi történik, ha fel nem sorolt értéket vesz fel a szelektor? 
• Rácsorog-e a vezérlés a következő kiválasztási ágakra is? 
• Diszjunktnak kell-e lennie a kiválasztási értékeknek? 
• Meg lehet-e adni intervallumot a szelektorértéknek? 
• Mi állhat a kiválasztási feltételben a következők közül? 

o egy érték 
o értékek felsorolása 
o intervallum 
o más is 

o Ciklus 
� Vannak-e változó lépésszámú ciklusok? 

• Van-e elöl tesztelős ciklus? 
• Van-e hátul tesztelős ciklus? 
• A feltétel ciklusának logikai értéknek kell lennie, vagy más 

típusú is lehet? 
• Kell-e blokkot kijelölni a ciklusutasításnak?  

� Van-e fix lépésszámú ciklus? 
• A ciklusváltozó mely jellemzője állítható be a következők

közül? 
o alsó érték 
o felső érték 
o lépésszám 

• Mi lehet a ciklusváltozó típusa? 
• Biztosított-e a ciklusmagon belül a ciklusváltozó változ-

tathatatlansága? 
• A ciklushatárokat lehet-e dinamikusan változtatni? 
• Mi a ciklusváltozó hatásköre, definiált-e az értéke kilépéskor? 
• Lehet-e a ciklus utasításban ciklusváltozót deklarálni? 

� Van-e iterátor ciklus? 
� Van-e ciklusváltozó-iterátor? 
� Van-e általános ciklus, és hogy néz ki? 
� Léteznek-e a következő vezérlésátadó utasítások?  

• break 
• continue 
• kivételek 

o Van-e hivatkozás utasítás? 
− Vannak-e más, speciális utasítások? 
− Az utasítások szintaxisa 
Az üres utasítás jelölésére COBOLban a NEXT SENTENCE-t, Pascalban a „;”-

t, Pytonban a pass kulcsszót használjuk akkor, ha szintaktikailag szükség van egy uta-
sításra, de a programban nem kell semmit sem csinálni. 

C++-ban a blokk fogalma sokkal többet fed, mint Pascalban. A Pascal blokkdefi-
nícióján kívül a következő elemeket tartalmazza: egy blokkon belül deklarált változó lo-
kális az illető blokkra nézve; egy blokkból való kilépés alkalmával automatikusan meg-
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hívódik az összes blokkon belül használt objektum destruktora. Adaban minden blokk 
elején újabb változókat deklarálhatunk, ezeknek külön cikkely van fenntartva, amit a 
declare kulcsszó vezet be. 

Az elágazási utasítások valósították meg először a futás pillanatában történő
döntést bizonyos feltételek függvényében. Ennek a megvalósításnak köszönhető, hogy 
ugyanaz az algoritmus különböző bemeneti értékek illetve részeredmények alapján ön-
magából más-más lineáris utasítássorozatot hajt végre. Ettől az újítástól vált a lineárisan 
programozható algoritmust végrehajtó gép számítógéppé. Ez a megvalósítás Neumann 
Jánosnak tulajdonítható. Az első magas szintű nyelvben megjelent elágazás a 
FORTRAN-beli aritmetikai IF: IF (AritmetikaiKifejezés) E1, E2, E3.
Az elágazás az AritmetikaiKifejezés értékétől (negatív, nulla, pozitív) függ, és 
ennek alapján a programban az E1, E2 vagy E3-as címkékre ugrik. 

COBOL-ban a ciklusmag számára külön blokkot, alprogramot (paragrafust) kel-
lett írni, és ezt a PERFORM utasítással lehetett meghívni. A C# bevezeti az iterátor ciklust 
is. Ezáltal lehetőség van olyan számlálásos, ciklusváltozóval ellátott ciklus megszervezé-
sére, ahol a ciklusváltozó rendre felveszi egy előre megadott, felsorolható halmaz eleme-
inek értékeit (foreach). A Pyton érdekessége még, hogy a ciklus utasításoknak lehet egy 
else águk is. Ez az ág akkor fut le, ha a ciklus végighaladt a listán (for esetén), illetve 
ha a feltétel hamissá vált (when esetén), de nem fut le, ha a ciklust a break utasítással 
szakítottuk meg. 

 

12. Kivételkezelés 
A kivételek (exception) olyan hibás események, amelyek megszakítják az alkalma-

zás szabályszerű futását. Ilyenkor a vezérlés a kivételkezelőnek adódik át. A kivételkeze-
lés nem egyszerű feladat, hiszen alkalmazásunk minden egyes forrássora potenciális hi-
baforrás is egyben. Ha már egy hibával szembekerültünk, célszerű azt kezelnünk, vagyis 
olyan tevékenységeket végeznünk, amelyekkel a hibák hatását eltüntethetjük vagy leg-
alább „enyhíthetjük”. Ha egy hibát nem sikerül kezelnünk, szeretnénk annak helyéről, 
körülményeiről mindent tudni. 

− Hiba- vagy kivételkezelést ad-e a nyelv? 
− Milyen beépített kivételek vannak? 
− Definiálhatunk-e saját kivételt? 
− Milyen kivételkezelők vannak? 
o Ha kivétel lép fel, akkor... 
o Mindenképpen el kell végezni... 

− Kivételkezelők szintaxisa 
− Milyen programelemekhez köthető a kivételkezelő?
− Milyen hatáskörrel, élettartammal rendelkezik a kivételkezelő?
− Többszörös kivételek 
− Hogyan folytatódik a program kivételkezelés után? 
− Vannak-e beágyazott kivételkezelők? 
− Van-e általános kivételkezelő?
− Van-e automatikus kivételkezelő?
− Párhuzamos környezetben vannak-e speciális kivételek? 
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13. Programegységek 
A programozási nyelvek lehetőséget biztosítanak a programok bizonyos egysé-

gekre (fordítási egységek) való felosztására, klasszifikálására. Az utasításokat, műveleteket 
és adatokat tehát nem ömlesztve tartalmazza egy-egy forrásszöveg-állomány, hanem 
ezek valamilyen logikai vagy a programozó által meghatározott sorrendet követve ren-
dezhetők a nyelv szintaxisának megfelelő állományokba. Ezek az állományok lehetnek 
moduláris egységek, vagyis külön-külön is van értelme mindegyiküknek, egymástól füg-
getlen egységek, vagy lehetnek olyan egységek, amelyek egymagukban semmit sem je-
lentenek, csak közös fordítás és láncolás után lesz meg az igazi értelmük. 

− A program felépítése, hogy néz ki a főprogram? 
− Minimális főprogram 
− Milyen moduláris egységek léteznek, és ezek hogy néznek ki? 
− Minimális egységek 
− Az egységek szintaxisa 
− Írásra vonatkozó konvenciók 
− Létezik-e átlapoló egység (Overlay)? 
− A vizuális elemek hogyan kötődnek az egységekhez? 
− Lehet-e forrásszöveget inkludolni? 
− Létrehozhatók-e DLL-ek, és hogyan? 
− Lehet-e erőforrásokat (Resource) használni? 
− Lehet-e külső OBJ állományt a programhoz szerkeszteni? 
− Lehet-e más programozási nyelvben megírt alprogramokat használni? 
− Vannak-e speciális egységek? 
Az átlapoló egységek egymástól függetlenül végrehajtható programrészeket tartal-

maznak. A memóriába egyszerre csak egy átlapoló rész töltődik be, és végrehajtás után 
felszabadul. A magasabb szintű programozási nyelvek megengedik az átlapoló egységek 
megírását. Lássuk, hogy valósul ez meg Borlad Pascalban: Az átlapoló egységek írása az 
Overlay unit (OVERLAY.TPU) használatával történik. Ez az egység tartalmazza az 
átlapolást kezelő függvényeket, eljárásokat, szimbólumokat. A {$O} direktíva engedé-
lyezi vagy letiltja az átlapolásos kód generálását. A {$O EgységNév} direktíva pedig 
egy egységet egy overlay ágba irányít. Az OVR állományt az EXE állományhoz lehet 
másolni a copy DOS paranccsal (copy /b nev.exe+nev.ovr nev.exe), ha az 
Options / Debugger menüpontból a Standalone Off állapotban van és az OvrInit pa-
ramétere a ParamStr(0), vagyis az EXE állomány teljes elérési útvonala. Overlayt 
használó programot csak lemezre lehet fordítani. 

 

14. Absztrakciós szintek 
Az absztrakciós szintek a nyelv modularitását, strukturálhatóságát, a procedurális 

absztrahálás megvalósíthatóságát célozzák meg. A procedurális absztrahálás egyike a 
legrégibb programozási eszközöknek. Charles Babbage már 1840-ben azt tervezte, hogy 
lyukkártyák egy csoportját fogja használni nagyobb számítások gyakrabban használt ré-
szeinél. 

− Vannak-e alprogramok (eljárások, függvények)? 
− Vannak-e függvények? 
− Van-e különbség eljárás és függvény között? 
− Írásra vonatkozó konvenciók 
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− Ki kell-e írni az üres pareméterlistát határoló jeleket? 
− Hívási konvenciók 
− Verem felépítése 
− Paraméterátadás sorrendje 
− Lehet-e alprogramokat egymásba ágyazni? 
− Mik a láthatósági és a beágyazási területek? 
− Hány belépési pontja lehet egy alprogramnak? 
− Vannak-e korutinok? 
− Engedélyezettek-e a mellékhatás eljárások, függvények esetén? 
− Rekurzív hívások 
− Megadhatók-e elő- és utófeltételek? 
− A függvényeknek milyen visszatérési értékeik lehetnek, és hogyan jelöljük a 

visszatérést? 
− Milyen paraméterátadási módokkal rendelkezik a nyelv? 
− Vannak-e alapértelmezett értékek? 
− A paraméterlista mérete lehet-e változó? 
− Jó-e és meghatározható-e a formális-aktuális paraméterek közötti informá-

cióáramlás? 
− Az alprogram neve vagy szignaturája azonosítja ezt? 
− Definiálhatók-e operátorok, ezek átlapolhatók-e? 
− Léteznek-e sablonok? 
− Lehet-e alprogrammal paraméterezni? 
− Használhatók-e az alprogramok változókként? 
− Lehet-e típussal paraméterezni? 
− Van-e lehetőség generikus programozásra? 
− Hogyan néznek ki a ki/bemeneti (I/O) műveletek? 
− Van-e beágyazott assembly? 
− Van-e beágyazott gépi kód értelmező?
− Kapcsolat az API-val 
− Vannak-e más beágyazott lehetőségek? 
− A kód újrafelhasználhatósága 
− Ha hibrid nyelv, hogyan keverhetők a különböző paradigmák? 
o Imperatív 
o Objektumorientált 
o Funkcionális 
o Logikai 
o Párhuzamos és osztott 
o Vizuális 
o Ötödik generációs 

Számos programozási nyelv nem tesz különbséget eljárás és függvény között, 
például C, C++, Java, C#. Ezekben a nyelvekben minden alprogram függvény. Ha a 
visszatérési érték típusa üres (void), ezek eljárásoknak tekinthetők, de a nem üres típusú, 
visszetérési értékű függvények is hívhatók egyszerű eljárásként. Más nyelvekben (pl. 
Ada, Pascal) éles a különbség az eljárás és a függvény között, olyanannyira, hogy külön 
kulcsszóval kell deklarálni őket. 
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Egyes programozási nyelvek esetében (pl. C, C++, Java stb.) az üres paraméter-
listát határoló zárójeleket is ki kell tenni az alprogram neve után, más nyelvekben (Pas-
cal, Ada) ezt nem szabad, vagy nem feltétlenül kell (PL/I) kitenni. 

A koritunok olyan speciális alprogramok, amelyek szakaszosan adhatják át egy-
másnak a vezérlést. Egy korutin meghívhat egy másik korutint saját maga befejezése 
előtt, ekkor mindkettő szakaszosan fog futni. Másodszori meghívásnál ott fogja folytat-
ni tevékenységét, ahol először abbahagyta – így a párhuzamosság látszatát kelti. A 
korutinok tehát tetszés szerint adogathatják át egymásnak a vezérlést, nincs külön hívási 
vermük, ezért a korutinok hívását inkább folytatásnak (resume) szokás nevezni. Kevés 
nyelv támogatja a korutinokat, pl. SIMULA, Modula-2. Korutinokat általában a 
coroutine kulcsszóval lehet deklarálni, és életciklusukban létezik két fontos pillanat: 
az első a detach, mikor az új korutint leválasztjuk a régiről (detach), a második a transfer,
amikor átadjuk vagy visszaadjuk a vezérlést (transfer). 

 

15. Végkövetkeztetések 
Az elemzés utolsó szakaszában a megismert programozási nyelvről keltett be-

nyomásainkat összegezzük: 
− Megoldatlan problémák 
− Vélemények a nyelvről
− Erőssége 
− Gyengesége 
− Továbbfejleszthetőség 
− Megbízhatóság 
− Általánosság 

Kovács Lehel 
 

tudod-e?

Mit mondhatunk a világ legszebb  
tíz fizika kísérletéről? 

I. rész 
 

Ha az érdeklődő elolvassa a fenti címet, bizonyára felötlik benne a kérdés, hogy mi 
is lehet szép egy fizika kísérletben, más szóval mitől lehet szép egy fizika kísérlet. Egy 
másik gondolat a fenti címmel kapcsolatban talán az lehet, hogy a töménytelen sok fizi-
ka kísérlet közül ki mondhatja meg, hogy melyik a tíz legszebb. Ha egy nagy gyakorlattal 
rendelkező kísérleti fizikust megkérdezünk, akkor az első kérdésre így válaszolna:  egy 
kísérlet akkor szép, ha egy jó ötlettel felépített eszközzel, lényeges eredményt tudok el-
érni. A szépség fokát nagy mértékben meghatározza az eredmény jelentősége, az alkal-
mazott eszközök egyszerűsége, áttekinthetősége, a kísérlet kivitelezésének belső logiká-
ja, vagyis a kísérlet lefolyásának az érthetősége, a kísérletből levont következtetés beil-


