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Ördög Péter 

A ÜTEI hallgat6inak számítógépes nyilvántartásáról 
/Szemelvények a szakdolgozatomból/ 

1988-ban végeztem el az ELTE számítástech-
nikai tanári kiegészítő szakát. 

Szakdolgozatom témájául a NEI számára is 
hasznos feladatot választottam. Az intézet hallga-
tóinak nyilvántartását a tanulmányi csoport munká-
jának segítésére. A dolgozatból szeretnék egy-két 
érdekes dolgot bemutatni. 

A diákjainkról rendkívül sok adatot tarta-
nak nyilván, s ezekből különböző összesítéseket 
kell készíteni, melyek elvégzése rendkívül munka-
igényes, s nagy a tévesztés lehetősége. Az a kér-
dés, hogy mennyiben lehet felhasználni a korsze-
rű technikát, a. számítógépeket. Commodore-64 típusú 
számítógépre készítettem egy programot, amelyhez 
a feladatokat, a nyilvántartandó adatok listáját 
a tanulmányi csoport munkatársaitól kaptam. A tel-
jesség igénye nélkül néhány feladat. 

- Átlagok számítása különböző szempontok 
szerint; 

- beiskolázással kapcsolatos problémák, 
az egyes egyetemekre jelentkező diákokról 
kimutatások, az egyetemekre jelentkezők 
megoszlása karonként, szakonként, ágazatonként; 
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- szakváltoztatások, illetve a tanulmányi 
ügyekkel kapcsolatos változások nyilván-
tartása stb, 

A program a diákok nevét, nemét, nemzetisé-
gét, az egyetemet, kart, szakot, ágazatot, a vizsga 
és a gyakorlati jegyeket tárolja, s ezen kívül még sok 
fel nem sorolt információt is. 

A diákok adatait relatív file-ban tárolom. 
A rekordok azonosítójának azonnal adódik a hallga-
tók száma. A rekordok hossza 182 byte, mezőinek szá-
ma 35* Természetesen, amit csak lehet tömörítve, kódol-
va tárolok. Pl.: a hallgatók nemét /nagyon fontos 
információ/ a nevének első betűjében, a dátumokat 
két byte-on, a beiskolázás adatait 4x1 byte-on stb. 

A diákok adatait nemzetiség, szakirány, ka-
tegória, jogcím, egyetem-kar, csoport szerint lis-
tába fűztem, ezzel meggyorsítva az adataik feldolgo-
zását, az összesítések, keresések megkönnyítésére. 
A listák kétírányúak a be- ill. kifüzések gyors 
elvégzése miatt. Külön relatív file-ban tárolom a 
listák első ill. utolsó elemét jelző mutatókat. A 
file-on belül bázis címek segítségével érhetők el 
a különböző szempontú listák. Ebben a file-ban 
nagyon sok az üres rekord, mivel a programot szélső-
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séges esetekre is fel kellett készíteni, mint pl. min-
den világrész országából érkezik diák, vagy minden 
magyar felsőoktatási intézmény minden karára, szakára 
jelentkeznek. 

A diákok adatait tartalmazó relatív file-t 
speciálisan használom. A lemezműveletek viszonylag 
sokáig tartanak, a string változások nagyon sok he-
lyet foglalnak, értékadáskor újabb helyeket vesznek 
el a memóriából, ezért néhány fogásra szükség van. 

Az adatok a memóriában byte-onként, egész 
típusú 182 elemű tömb elemeinek alsó byte-jában tá-
rolom, így a helyfoglalás csökken jelentősen. /Lehet-
ne sűrűbb is a tárolás, de a feldolgozást lassítaná./ 

Lemezre írásnál a tömb elemeit byte-onként 
írom fel, a CKRS függvény segítségével. Sajnos a fel-
írást jelentősen lassítja az, hogy minden byte. leírá-
sa előtt pozícionálni kell. Szerencsére nyereség is 
van ebben a tárolási módban: nem kell mindig az 
egész rekordot végigírni, mivel lehetőség nyílik meg-
adott byte-tól kezdve tárolni. Sajnos azonban ekkor 
is; a rekord végéig kell az írást elvégezni, mivel ha 
előbb abbahagynánk, úgy a file-kezelő rutin a hiányzó 
byte-okat a rekord végéig O-val töltené fel, elront-
va az esetleg már tárolt adatainkat. 
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A lemezreírás, illetve beolvasás algoritmusa 
következő lehet: 

Lemezre írás (Rekordszám, kezdő byte, N&f 
File név) 

File nyitás (File név} 
Rekordcím kiszámítás (̂ Rekordszám)' 
Ciklus 1= kezdő byte-tól 182-ig 

Pozicionálás byte-ra 
Byte, tárolás (^.(i?) [Printfr 2. chr̂ (lí% (i))} J 

Ciklus vége 
File zárás 

Eljárás vége 

Lemezről olvasás CRekordszám. Kezdői byte,File név) 
File nyitás (File név^ 
Rekordcím kiszámítás (Rekordszám) 
Ciklus: 1= Kezdő byte-tól 182-ig 

Pozicionálás [i. byte:-râ ] 
Byte beolvasás 
Ha Byte= üres byte akkor N% (l)= 0 

különben n% (l)=ASC(Byte) 
Ciklus vége 
File zárás 

Eljárás vége 
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A listákkal végzett alapvető műveletek közé 
tartozik a listába befűzés /új elem beillesztése a 
listába/ és a listából kifűzés /a lista valamelyik 
elemének törlése/. Ilyenkor szükség van az aktu-
ális elem előtti, illetve az azt követő elem mutató 
ira is. Ezeket be kell olvasni a lemezről a tárba, 
majd a javított mutatókat tárolni kell /ilyenkor 
hasznosíthatok az előbb leírt eljárások!/. Mivel 
az adatokat tároló egész típusú tömb elemeinek csak 
az alsó byte-ja használt, ezért ezeket a mutatókat 
szintén ebbe a tömbbe olvasom be, de a felső byte-
okba. /Az. egész típusú tömb elemei két byte-osok!/ 
Elvégezve a felső byte-okon a megfelelő művelete-
ket, azokat tárolom, majd AND művelet segítségével 
változók értékét helyreállítóm.. 

Az adatok között szereplő dátumokat - hét 
ilyen van - két byte-ban kódolva tárolom. A kódolt 
időintervallum 19P0. I.1-től 1999.XII. 31-ig ter-
jed. 

A számokat kettes számrendszerbeli alakjuk-
ban tárolom. Az évszámokból csak a százasokat és a 
tízeseket. Egy hónapban maximum 31 nap lehet, így 
ez a szám elfér a byt-en. A byte fennmaradó három 
byt-jén a hónap egy része elfér. A 12 hónap, tárolá-
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sára 4 byt szükséges, a negyedik byt a második byte 
legfelső byt-je lesz, mivel az elfér az alsó hét 
byt-ben. 
így tehát: 

Dl, D2 legyen a dátum kódjának két byte-ja, 
ekkor 

Remélem, hogy az itt leírt néhány apróbb 
ötletet mások is tudják majd hasznosítani saját prog-
ramjukban! 

D1=NAP+(HÓ and 6)^32 
D2= Év+ (_ Hó and 8^16 

A vissza konvertálás 

ÉV= (D2 and 127) 


