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Record
A valós életben a nyilvántartásra kerülő adatok nem azonos 

típusúak. Pl.:

Név Cím Telefon GySz Fiz
Kis Béla Miskolc Török u. 2 123-456 1 75000
Nagy Béla Szerencs Magas u. 5. 654-321 2 52000
….

String [30]
String [80]

String [7]                Byte LongInt
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Megoldás 1.

• Megbecsülni a várható adatok számát (pl. 150 fő)
• Tisztázni az egyes adatok típusát
• Annyi tömböt hozni létre, amennyi adatot tárolni kell
• Szenvedni….. a beolvasással, a tárolással, a kezeléssel

Var Nev : Array [1..150] Of String [30];
Cim : Array [1..150] Of String [80];
Tel : Array [1..150] Of String [7];
GySz : Array [1..150] Of Byte;
Fiz : Array [1..150] Of LongInt;
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Megoldás 2/1

• Olyan típusra van szükség, amely támogatja azt, hogy 
összetartozó, de nem azonos típusú adatok együtt legyenek 
tárolva. Ez a RECORD típus.

• Record: olyan struktúrált típus, amely adott számú és 
típusú komponensből épül fel. A komponenseket 
mezőknek nevezzük. Egy Record-on belül a mezők 
különböző típusúak lehetnek.

• Célszerű a típusdefiníciós részben új típusként definiálni, 
majd azt felhasználni a változó deklarációs részben.
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Megoldás 2/2
Program ppppp;
Type Ismeros = Record

Nev : String [30];
Cim : String [80];
Tel : String [7];
GySz : Byte;
Fiz : LongInt;

End;
Var P, Q : Ismeros;

Kollegak : Array [1..150] Of Ismeros;



Programozás alapjai 6

Megoldás 2/3
Begin

P.Nev := ’Kis Béla’;
P.Cim := ’Miskolc Török u. 2’;
P.Tel := ’123-456’;
P.GySz := 1;
P.Fiz := 75000;
Q := P;   { !! Azonos típusúak, ezért lehet így…!!}

{ De: }
Write (’Kérem a nevet: ’);
ReadLn (Q.Nev);
…

End.
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Megoldás 2/4

• Most nem használtuk fel a tömböt, de a kezelése az előző 
példa alapján egyértelmű kell, hogy legyen.

• A program lefutása után a tömb sem őrzi meg a benne 
tárolt értékeket.

• Kell egy olyan, amelyik igen...
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File (1)

File (állomány): a file azonos típusú komponensekből álló 
adatszerkezet. A komponensekre nincs megkötés. Gyakran 
használt típus a record. Ez esetben a file record típusú file.

(Nem összekeverni a rekordot, és a recordot. A record egy 
TP típus, a rekord pedig egy tipizált file-ba/file-ból egy 
utasítással mozgatható adathalmaz. Tképpen egy sor.)

A TP a file-okat pointerek (mutatók) segítségével kezeli. A 
mutató típusa TP 4.0 óta LongInt. A file-ban mindig arra a 
komponensre mutat, amelyik írásra vagy olvasásra kerül.
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File (2)

A FP a file-okat pufferek (átmeneti tárolók) közbeiktatásával 
írja és olvassa. Oka: …

A FP-ben egy file három féle lehet:
– Text
– Tipizált
– Nem tipizált

Egy időben több file is lehet nyitva, ezért a file-okra való 
hivatkozáshoz egy változót kell megadni Új típus
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File (3)

A file változót a deklarációs részben kell deklarálni:

Var f1 : File Of Integer; Tipizált file
f2 : File; Nem tipizált file
f3 : Text; Text file

A file változó alkalmas a file FP-n belüli kezelésére de a file-
okat igazából az operációs rendszer kezeli, ahol nem 
változók, típusok vannak, hanem meghajtók (a:, b:, c:…), 
katalógusok (Users, Tools, Games,…) és file-ok
(Adat.Dat, Config.Sys, …) A kettőt össze kell kapcsolni.
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File (4)

Összekapcsolás:
Assign (Var f: fileváltozó; filenév : String);

Ettől kezdve minden művelet a megadott file-on csak a
fileváltozón keresztül történhet. A név tartalmazhat 
meghajtót és útvonalat. (De max 79 karakter!)

filenév: string típusú 
kifejezés vagy változó

fileváltozó: bármilyen 
típusú fileváltozó
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File (5)
Pl.: 

Assign (f1, ’c:\Users\Peter\Fizetes.Dat’);
File megnyitási módok:
• Létező file megnyitására:

Reset (Var f : fileváltozó);
(A file-nak létezni kell, megnyitás után lehet olvasni, írni)

• Létrehozásra:
ReWrite(Var f : fileváltozó);

(A file-t létrehozza. Ha már létezik előtte törli. Ha már írtak 
bele, akkor utána  lehet olvasni is belőle.)
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File (6)

A megnyitás után a file pointer mindig az első adatra mutat. 
Ha a file-t bővíteni kell, akkor először el kell pozícionálni 
az utolsó adat utánra, majd onnantól írni  a file-ba.

A Text típusú file-ok esetében ez problémás, mert ott sorok 
vannak, és nem lehet tudni, hogy egy sorban hány adat 
van. Így nem lehet gyorsan a file végére pozícionálni. Erre 
találták ki (csak Text típusú file-ok esetében) az

Append (Var fileváltozó : Text);

megnyitást.
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File (7)
Írás, olvasás a file-ból

(Text típusú file-ok esetén eltér…)

Írás: Write (fileváltozó, paraméterlista);

Olvasás: Read (fileváltozó, paraméterlista);

A file lezárása:
Close (Fileváltozó);
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Filekezelő eljárások, fv-ek

Nem használ-
ható nem tipi-
zált file esetén

Használható 
Text file esetén

Nem használ-
ható Text file
esetén

• Append
• Assign
• BlockRead
• BlockWrite
• Close
• Eof
• EoLn
• Erase
• FilePos
• FileSize
• Flush

• Read
• ReadLn
• Rename
• Reset
• ReWrite
• Seek
• SeekEof
• SeekEoLn
• Truncate
• Write
• WriteLn
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