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Jótanács (1)

Tipikus hiba a feladat elkészítésekor:
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Jótanács (2)

Szintén tipikus hiba:

– a file-ból való törléskor, 
– illetve a file-nak új elemmel való bővítésekor 

nem szabad két file-t használni!
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Eljárások, függvények (1)

• Jelenség: ha ugyanazt a műveletsort kell elvégezni más és más 
adathalmazon, akkor jelenleg többször ismétlődő program-
részletet kell írnunk a programba.
Következmény:
– sokat kell írni            (…majd másolom az ismétlődő utasításokat)
– hosszú lesz a program   (…legalább látják mekkora munkám van)
– sok helyet foglal a file a HDD-n            (…na bumm, elfér, nem?)
– tovább tart a program lefordítása                 (…kibírom, van időm)

– véletlenül hibásan írtam.             Hány helyen is kell javítanom?
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Eljárások, függvények (2)
Például: 5 db másodfokú egyenletet kell megoldani. Variációk:

1. Nincs szubrutin

Adatbeolvasás

.

.

.

Megoldás 1. egyenlet
Kiírás

Adatbeolvasás
Megoldás 5. egyenlet
Kiírás
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Eljárások, függvények (3)

2. Nyílt szubrutin (makrók)

.

.

.
Adatbeolvasás

Kiírás

Megoldó rész

Adatbeolvasás
Szimbólummal 

jelölik, ez alapján 
hívják. A forrás-
programban csak 
egyszer van, de a 

lefordított 
programban 

annyiszor fordul 
elő, ahányszor 

meghívták.

1. egyenlet

5. egyenlet
Kiírás
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Eljárások, függvények (4)
3. Zárt szubrutin

AdatbeolvasásA hívó rutin 
területén kívül 
tárolódik. A 

forrásban, és a 
lefordított 

programban is 
csak egyszer 
fordul elő.

Kezdetben a tár 
fix helyén volt, 

később 
relokálható lett.

.

.

.

Hívás

Hívás

1. egyenlet

Kiírás

Adatbeolvasás
5. egyenlet

Kiírás

Megoldó rész
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Eljárások, függvények (5)
A Pascal-ban (ANSI, TP, FP egyaránt) a szubrutinok kétfélék 

lehetnek: 
– eljárások,
– függvények.

A függvényt az különbözteti meg az eljárástól, hogy van 
visszatérési értéke.

Függvény:      a := Sin(b);
Eljárás:           WriteLn(‘étel az italra, avagy abrakadabra’);
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Eljárások, függvények (6)
Ismétlés, egy TP program felépítése:

<program> ::= <programfej> <deklarációs rész> <utasítás rész>.
<programfej> ::= PROGRAM <azonosító> 

{(<file azonosító> {, <file azonosító>})};
<deklarációs rész> ::= {Konstans definíciós rész}

{Típus definíciós rész}
{Változó deklarációs rész}
{Eljárás és függvénydeklarációs rész}

<Utasításrész> ::= Begin 
{<utasítás>;}

End
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Eljárások, függvények (7)

• Az eljárások és függvények tetszőleges sorrendben 
követhetik egymást, az egyetlen kikötés: első 
felhasználásuk előtt deklarálni kell őket. (Ez egyedül 
csak olyan esetben probléma, amikor szubrutinok egymást 
hívják, de akkor is megoldható a FORWARD 
segítségével).

• A szubrutinok a program önálló részei, melyeknek a futás 
során át lehet adni a vezérlést. Ezt úgy nevezzük (zsargon): 
meghívjuk a szubrutint. Ekkor a szubrutin utasításai 
hajtódnak végre, majd a végrehajtás a hívó program hívást 
követő első utasításán folytatódik.
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Eljárások, függvények (8)
• Paraméterek:

A szubrutinok paraméterek segítségével kommunikálhatnak 
környezetükkel. Az eljárások eredményüket is e paraméterek segítségével 
adják vissza a hívónak. Nem globális változókkal dolgozni!!!

Procedure EljNév (paraméterek);
Const konstansok;
Type típusok;
Var változók;
Eljárások, függvények
Begin

…
End;

Function FvNév (paraméterek):típus;
Const konstansok;
Type típusok;
Var változók;
Eljárások, függvények
Begin

…
End;
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Formális és aktuális paraméterek

Az eljárások, függvények fejlécében felsorolt paramétereket 
FORMÁLIS paramétereknek nevezzük.

Azokat a paramétereket pedig, amelyekkel az eljárást, vagy 
függvényt meghívjuk, AKTUÁLIS paramétereknek 
nevezzük.

A formális és aktuális paraméterek darabszámának, és 
páronként típusának meg kell egyeznie!

A paramétereket formális paraméterek esetén pontosvessző, 
aktuális paraméterek esetén vessző választja el egymástól.
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Paraméter átadási módok

Kétféle paraméterátadási mód van:

– címszerinti
– értékszerinti

A paraméter átadás módját a szubrutin fejlécében lehet 
meghatározni.
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Címszerinti paraméterátadás

A fv vagy eljárás hívásakor a paraméternek a címe kerül 
átadásra. A szubrutin a cím alapján tudja módosítani az 
átadott paraméter értékét úgy, hogy a megváltoztatott érték 
a hívó programba való visszatérés után is megmarad.

A szubrutin fejlécében a paraméter neve előtt ott szerepel a 
VAR kulcsszó.
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Értékszerinti paraméterátadás

A fv vagy eljárás hívásakor a szubrutin is helyet foglal a 
memóriában a változónak, ahova a paraméterként 
megkapott értéket bemásolja. Ha a függvény vagy 
eljárás megváltoztatja ennek a paraméternek az értékét, 
akkor a hívó programba való visszatérés után a 
megváltoztatott érték nem kerül vissza, hanem elveszik.

Értékszerinti paraméterátadáskor a paraméter lehet konstans 
vagy kifejezés is.

Lefutása után a szubrutin az általa lefoglalt memória 
területeket felszabadítja.
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Összehasonlítás

• Címszerinti:
– Előny: 

• gyorsabb paraméterátadás, gyorsabb futás
• rövidebb a lefordított program

– Hátrány:
• ha a szubrutin megváltoztatja a paraméter értékét, akkor az 

visszakerül a főprogramba
• Értékszerinti

– Előny:
• konstansok is átadhatók, így egyszerűbb a meghívás

– Hátrány:
• Nagyobb futtatható programméret
• lassúbb végrehajtás
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