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Algoritmusok - pszeudókód
Abszolút érték
Határozzuk meg és írjuk ki adott valós szám abszolút értékét!
Algoritmus Abszolút_érték(x,mod):
Ha x  0 akkor

{bemeneti adat: x, kimeneti adat: mod}

mod  x
különben
mod  -x
vége(ha)
Vége(algoritmus)

Hányados ismételt kivonással
Számítsuk ki két természetes szám egész hányadosát ismételt kivonásokkal!
Algoritmus Osztás(a,b,hányados):
hányados  0
Amíg a ≥ b végezd el:
hányados  hányados + 1

{bemeneti adatok:a, b, kimeneti adat:hányados}

aa-b
vége(amíg)
Vége(algoritmus)

Legnagyobb közös osztó
Számítsuk ki két természetes szám legnagyobb közös osztóját!
Algoritmus Eukleidész(a,b,lnko):
Ismételd

{bemeneti adatok: a, b, kimeneti adat: lnko}

r  maradék[a/b]

{kiszámítjuk az aktuális maradékot}

ab

{az osztandót felülírjuk az osztóval}

br
ameddig r = 0
lnko  a
Vége(algoritmus)

{az osztót felülírjuk a maradékkal}
{amikor a maradék 0, véget ér az algoritmus}
{lnko egyenlő az utolsó osztó értékével}
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Páros számok szűrése
Számoljuk meg n beolvasott szám közül a páros számokat!
{bemenet n és a számok, kimenet: db, a páros számok száma}
Algoritmus Páros(n,db):
db  0
Minden i=1,n végezd el:
Be: szám
Ha szám páros akkor
db  db + 1
vége(ha)
vége(minden)
Vége(algoritmus)

Palindrom számok
Döntsük el egy adott számról, hogy palindromszám-e vagy sem!
Algoritmus Palindrom(szám,válasz):
másolat  szám
{bemeneti adat: szám, kimeneti adat: válasz}
újszám  0
Amíg szám > 0 végezd el:
számjegy  maradék[szám/10]
újszám  újszám*10 + számjegy
szám  [szám/10]
vége(amíg)
válasz  újszám = másolat
{ha újszám = másolat, akkor válasz értéke igaz}
{ha újszám ≠ másolat, akkor válasz értéke hamis}
Vége(algoritmus)

Orosz szorzás
Legyen a, b  N*. Számítsuk ki a és b szorzatát!
Algoritmus Orosz_szorzás(a,b,p):
xa
yb
p0
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{bemeneti adatok: a, b}
{kimeneti adat: p}

Amíg x > 0 végezd el:
Ha x páratlan akkor

{xy + p = ab (*)}

pp+y
vége(ha)
x  [x/2]
yy+y
vége(amíg)
Vége(algoritmus)

Minimum keresés
Határozzuk meg egy n elemű sorozat minimumát!
Algoritmus Minimum(n,a,min):
min  a1
Minden i=2,n végezd el:
Ha ai < min akkor
min  ai
vége(ha)
vége(minden)
Vége(algoritmus)

Maximum keresés
Írjuk ki három, páronként különböző valós szám közül a legnagyobbat!
Algoritmus Maximum(a,b,c):
Ha (a > b) és (a > c) akkor
Ki: 'A legnagyobb: ', a
vége(ha)
Ha (b > c) és (b > a) akkor
Ki: 'A legnagyobb: ', b
vége(ha)
Ha (c > a) és (c > b) akkor
Ki: 'A legnagyobb: ', c
vége(ha)
Vége(algoritmus)

{bemeneti adatok: a, b, c}

3

A Pascal nyelv elemei
Azonosítók
A Pascalban használt azonosítók szerepe hasonlít az algoritmusoknál
bemutatottakéhoz. Az azonosítók az angol ábécé kis- és nagybetűiből, számokból és
az aláhúzásjelből állhatnak, azzal a kikötéssel, hogy első karakterük nem lehet
számjegy, és hosszuk nem haladhatja meg a 63 karaktert.
Ajánlatos az úgynevezett „beszédes” azonosítók használata, amelyek az általuk
képviselt jelentésre utalnak. Például előnyös, ha egy minimumot kereső program
neve minimum, vagy ha egy hatványt megőrző változó neve hatvany, és nem x.
Azonosítóként sosem használhatunk kulcsszavakat. Példák azonosítókra:
 minimum
 x
 _x1
 matrix
 _1a
 alfa
 sebesseg
Mivel a Pascal-fordító nem tesz különbséget a kis- és a nagybetűk között, a következő
azonosítók egyenértékűek az előbbiekkel:
 Minimum
 X
 _X1
 MatriX
 _1A
 ALFA
 SEBESSEG
Hibás azonosítók:
 1x { nem kezdődhet számmal }
 a–b { nem tartalmazhat - karaktert }
 m i n { nem lehetnek benne szóközök }
 összead { nem tartalmazhat ékezetes betűt }
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Alapértelmezett egyszerű típusok
A Pascal nyelv a következő egyszerű típusokat használja:
 sorszámozott típusok: egész, logikai, karakter, felsorolt, résztartomány;
 nem sorszámozott típusok: valós, karakterlánc.

Változók
A deklarációban a változó nevét és típusát kettőspont választja el egymástól, a típust
pontosvessző követi. Ha több változóhoz is ugyanazt a típust szeretnénk rendelni,
akkor ezek nevét vesszővel kell elválasztanunk egymástól.
Például:
Var
a, b: Byte;
c: Char;
Sorszámozott típusú változók deklarálása
 egész típusú változók deklarálása:
Var
a: Byte;
osszeg: Integer;
i, j: Word;
x: Shortint;
eredmeny: Longint;
 logikai típusú változók deklarálása:
Var
b: Boolean;
 karakter típusú változók deklarálása:
Var
c: Char;
betu: Char;
 felsorolt típusú változók deklarálása:
Var
nyelvek: (angol, nemet, roman, magyar, latin);
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napok: (hetfo, kedd, szerda, csutortok, pentek, szombat, vasarnap);
Látható, hogy ékezetes betűk nem szerepelhetnek a felsorolásban. Ezeknek az azonosítóknak a deklarációs részben egyedieknek kell lenniük. Nem lehet például német
nevű azonosítónk, és az angol nem szerepelhet egynél több felsorolásban.
Helytelenek tehát a következő deklarációk:
Var
nyelvek: (angol, nemet, roman, magyar, latin);
kedvenc: (angol, nemet);
 résztartomány típusú változók deklarálása:
Var
szamok: 0..9;
kisbetuk: 'a'..'z';
nagybetuk: 'A'..'Z';
munkanapok: hetfo..pentek;
Hibásak például a következő deklarációk:
Var
napok = hetfo..vasarnap;
kisbetuk: Char;
x, kisbetuk: Byte;
Nem sorszámozott típusú változók deklarálása
 valós típusú változók deklarálása:
Var
a, b: Real;
 illetve:
{$N+}
Var
a, b: Double;
osszeg: Extended;
 karakterlánc típusú változók deklarálása:
Var
nev: string;
A példában a csnev maximális hossza 20 karakter, a knev-é pedig 15 karakter.
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Pascal nyelvű programozás
Döntések
Nagyobbik szám kiírása
Olvassunk be két egész számot, majd megfelelő szöveg kíséretében írjuk ki a
nagyobbikat!
Program maximum;
Var
szam1, szam2, max: Integer;
Begin
WriteLn;
Write('Az elso szam: ');
ReadLn(szam1);
Write('A masodik szam: ');
ReadLn(szam2);
If szam1 > szam2 Then
max := szam1
Else
max := szam2;
WriteLn('A nagyobbik szam: ', max);
ReadLn;
End.
Csökkenő sorrend létrehozása
Olvassunk be három egész számot, majd írjuk ki ezeket csökkenő sorrendben!
Program csokkeno_sorrend;
Var
szam1, szam2, szam3: Integer;
Begin
WriteLn;
Write('Az elso szam: ');
ReadLn(szam1);
Write('A masodik szam: ');
ReadLn(szam2);
Write('A harmadik szam: ');
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ReadLn(szam3);
Write('A szamok csokkeno sorrendben: ');
If szam1 > szam2 Then
If szam1 > szam3 Then
If szam2 > szam3 Then
WriteLn(szam1, ' ', szam2, ' ', szam3)
Else
WriteLn(szam1, ' ', szam3, ' ', szam2)
Else
WriteLn(szam3, ' ', szam1, ' ', szam2)
Else
If szam2 > szam3 Then
If szam1 > szam3 Then
WriteLn(szam2, ' ', szam1, ' ', szam3)
Else
WriteLn(szam2, ' ', szam3, ' ', szam1)
Else
WriteLn(szam3, ' ', szam2, ' ', szam1);
ReadLn;
End.
Római szám felismerése
Olvassunk be egy karaktert, amely egy római számjegynek felel meg, majd írjuk ki a
neki megfelelő arab számot! Ha a karakter nem római számjegy, írjunk ki
hibaüzenetet!
Program romai;
Var
c: Char;
Begin
WriteLn;
Write('Kerem a romai szamjegyet: ');
ReadLn(c);
Write('Az arab szam: ');
If c = 'I' Then
Write(1)
Else
If c = 'V' Then
Write(5)
Else
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If c = 'X' Then
Write(10)
Else
If c = 'L' Then
Write(50)
Else
If c = 'C' Then
Write(100)
Else
If c = 'D' Then
Write(500)
Else
If c = 'M' Then
Write(1000)
Else
Write('Nem romai szamjegy.');
ReadLn;
End.
Római szám felismerése (case utasítással)
Program romai_case;
Var
c: Char;
Begin
WriteLn;
Write('Kerem a romai szamjegyet: ');
ReadLn(c);
Write('Az arab szam: ');
Case c Of
'I' : Write(1);
'V' : Write(5);
'X' : Write(10);
'L' : Write(50);
'C' : Write(100);
'D' : Write(500);
'M' : Write(1000);
Else
Write('Nem romai szamjegy.');
End;
ReadLn;
End.
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„Oszd meg és uralkodj” –
„Divide Et Impera”
Sorozat legnagyobb száma
Program maximumszamias_oszd_meg_es_uralkodjal;
Var
x: array[1..20] of Integer;
i, n: Byte;
Function maximum(bal, jobb: Byte): Integer;
Var
max1, max2: Integer;
kozepe: Byte;
Begin
If bal = jobb Then
maximum := x[bal]
Else
Begin
kozepe := (bal + jobb) div 2;
max1 := maximum(bal, kozepe);
max2 := maximum(kozepe + 1, jobb);
If max1 < max2 Then
maximum := max2
Else
maximum := max1;
End;
End;
Begin
Write('n = ');
ReadLn(n);
Write('A szamok: ');
For i := 1 To n Do
Read(x[i]);
ReadLn;
WriteLn('Maximum: ', maximum(1,n));
ReadLn;
End.
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N valós szám szorzata
Számítsuk ki n valós szám szorzatát oszd meg és uralkodj módszerrel!
Program szorzas_oszd_meg_es_uralkodjal;
Var
x: array[1..20] of Integer;
i, n: Byte;
Function szorzas(bal, jobb: Byte): Integer;
Var
sz1, sz2: Integer;
kozepe: Byte;
Begin
If bal = jobb Then
szorzas := x[bal]
Else
Begin
kozepe := (bal + jobb) div 2;
sz1 := szorzas(bal, kozepe);
sz2 := szorzas(kozepe + 1, jobb);
szorzas := sz1 * sz2;
End;
End;
Begin
Write('n = ');
ReadLn(n);
Write('A szamok: ');
For i := 1 To n Do
Read(x[i]);
ReadLn;
WriteLn('A szamok szorzata: ', szorzas(1,n));
ReadLn;
End.

Keresés számsorozatban
Olvassunk be egy rendezett számsorozatot, és keressünk meg benne egy beolvasott
számot! Ha megtaláltuk írjuk ki a pozícióját. Alkalmazzuk a bináris keresés
módszerét!
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Program binaris_kereses;
Var
x: array[1..20] of Integer;
ker: Integer;
i, n: Byte;
Procedure bin_kereses(bal, jobb: Byte);
Var
kozepe: Byte;
Begin
If bal > jobb Then
Begin
WriteLn(ker,' nincs az adott sorozatban');
Exit;
End;
kozepe := (bal + jobb) div 2;
If ker = x[kozepe] Then
WriteLn(ker,' a(z) ',kozepe,'h. talalhato')
Else
If ker < x[kozepe] Then
bin_kereses(bal, kozepe - 1)
Else
bin_kereses(kozepe + 1, jobb);
End;
Begin
Write('n = ');
ReadLn(n);
Write('A novekvo sorozat: ');
For i:=1 To n Do
Read(x[i]);
Write('Keresett szam: ');
ReadLn(ker);
bin_kereses(1,n);
ReadLn;
End.
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