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1. Fordító direktívák

Fordító direktívákon a kódba beírt, fordítóprogramnak szóló utasításokat érti a TP. (directive -
igény, rendelet) Nem keverendő össze a program utasításaival, mivel ezekből jobb esetben vmi
kimenetet produkál - pl. mittomen.exe - a direktívák hatására viszont másképp fordítja ugyanazt
a kódot.
Leggyakrabban a {$I-} ill. {$I+} kapcsoló direktívavan használva, ez a TP kimeneti-bemeneti
rutinjaira van hatással, ki- ill. bekapcsolja az automatikus hibafigyelést. Kikapcsolt állapotban le
kell kezelni az esetleges hibákat az IOResult függvény segítségével. Ha a függvény értéke nem
nulla, akkor gebasz van, meg lehet ismételni a beolvasást. Ha a hiba nincs lekezelve, a program
minden valószínűség szerint elszáll.

var i:integer;
...
{$I-}
readln(i);
if ioresult<>0 then

write(’balfék’);
if ioresult<>0 then

write(’balfék’);
{$I+}

Ha az ioresult függvény az ellenőrzés vissza-
kapcsolása után van meghívva, akkor hatásta-
lan, mivel miel̋ott lekezelné a hibát a prorgam,
azel̋ott elhasal. A hibakezelés - de legalább a
hiba felismerése - mindig a {$I-} és {$I+} di-
rektívák között történik tehát.
Ha az ioresult meg lett hívva, akkor törli a pro-
gram bels̋o hibajelz̋o flagjeit, változóit. Újboli
meghívása nem túl szerencsés tehát ugyanarra

a hibalehet̋oségre, mert egyszerűen elfelejti a hiba tényét, aztán sanyi. A fenti példában csak
egyszer fog reklamálni, nem kétszer. Ha szükség van később is a hiba kódjára - a „0” a hibátlan
beolvasás - akkor el kell menteni egy egész típusú változóba.

2. Fájlkezelés

A fájlkezelés célja a számítógép kapacitásának növelése, az éppen nem szükséges adatok háttér-
tárra mentésével, illetve későbbi el̋okeresésével. Szabadon fogalmazva tehát egy fájl a memória
kibővítése. Ezek alapján könnyű párhuzamot vonni egy adott típus és egy fájl felépítése között,
és ugyanígy egy konkrét változó és egy konkrét fájl között.
Ezt az elvet tükrözve TP-ben is speciális típusok vannak fájlkezelés céljára -file, text- hogy jó
legyen a népnek. A text az a file típus egy speciális megjelenése.

3. A text típus

A text típus a legegyszerűbb fájlformátum, viszont ezen is értelmezve vannak az alapvető fájl-
műveletek: megnyitás, olvasás, írás, lezárás. Ahhoz viszont, hogy ezeket el lehessen végezni,
meg kell adni a kapcsolatot a programban bevezetett fájl típusú változó -logikai fájlnév - és
a fizikai fájlnévközött. Ezt a kapcsolatot azassign(logikai_fájlnév,fizikai_fájlnév)segítségével
lehet létrehozni.
Az olvasásra való megnyitás areset(logikai_fájlnév)parancs segedelmével történik. Legfőkép-
pen akkor ad hibaüzenetet, ha nincs mit megnyitni.
Írásra rögtön két lehetőség van: arewrite(logikai_fájlnév)és azappend(logikai_fájlnév).Rew-
rite esetén a már esetlegesen létező fájlt felülírja, append esetén a végéhez fűzi hozzá. Az ap-
pend csak szövegfájlokon alkalmazható, és nem hozza létre a fájlt, ha nem létezik - ellentétben
a rewrite-tal - hanem elszáll egy hibaüzenettel.
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Ha már nincs több szükség egy adott fájlra, vagy másképpen kellene megnyitni, akkor a haver
a close(logikai_fájlnév), az elrendez mindent. Erősen javallott a használata, mivel könnyen elő-
fordulhat adatvesztés, ha lemarad onnan, ahová kell. Van ui. egy automatice létrejövő puffer,
ami a lassú háttértár és a gép közti sebességkülönbséget hivatott csökkenteni, és oda kerülnek
a kiírandó dolgok el̋oször. Ha ott található még valami, miközben a program kilép, akkor az
elvész. A close egyik feladata ezen puffer kiírása a háttertárra.
A fentiekb̋ol kitűnik, hogy nem lehet egy fájlt egyszerre olvasni és írni is, már az elején el kell
dönteni, hogy mit szeretnénk vele csinálni. Ez van.

Az olvasásra és írásra két-két eljárás van, aread(logikai_fájlnév,változó1,. . . )
readln(logikai_fájlnév,változó1,. . . ) write(logikai_fájlnév,változó1,. . . )
writeln(logikai_fájlnév,változó1,. . . )Az „ln” hasonlóan a „normál” write - writeln pároshoz a
soremelést jelenti, tehát a writeln ír sorvége jelet is, a readln pedig egy sort olvas be.

4. Példák
program elso_pelda;
var f:text;

s:string;
begin

assign(f,’pelda.txt’);
reset(f);
while not eof(f) do
begin

readln(f,s);
writeln(s);

end;
close(f);

end.

A első példa egy biztosan létez̋o szöveg-
fájl tartalmát írja ki a képerny̋ore. Az
eof(logikai_fájlnév) logikai függvény ér-
téke akkor igaz, ha vége van a fájlnak.
(End of file) Hasonló függvény még az
eoln(logikai_fájlnév)függvény is, ami a sor
végét jelzi, viszont csak szövegfájlokon hasz-
nálható.
A ciklus azért while, mert így jobban néz ki,
azonkívül ha a szövegfájl üres, és abból póbál
olvasni, akkor gondok vannak.
A példa hibája, hogy nincs benne hibakezelés.

A program hülyebiztossá tétele az {$I-} ill {$I+} párossal és a fentebb leírt ioresult függvénnyel
történik. Legyen a következő példa az, hogy a program bekéri a fájlnevet, és kiírja a képernyőre.

program masodik_pelda;
var f:text;

s,nev:string;
begin

write(’Név? ’); readln(nev);
assign(f,nev);
{$i-}
reset(f);
if ioresult=0 then
begin

while not eof(f) do
begin

readln(f,s);
writeln(s);

end;
close(f);

end else
writeln(’Rossz fájlnév!’);

{$i+}
end.

Ez itten már hülyebiztos, de nem felhaszná-
lóbarát. Nem kérdezi meg újból a fájlnevet,
bla bla bla. Viszont érdekes dolog figyelhető
meg: ha a fájlnévnél egyszerűen csak egy en-
tert üt a kedves felhasználó, akinek ettől a pro-
gramtól függ az élete, akkor a program a stan-
dard inputról fogja olvasni a dolgokat. Ha te-
hát makacs, és még egyszer beír valamit, en-
terrel a végén, akkor a program visszaírja azt
a képerny̋ore. Tehát azassign(f,”); hatására
a readln(f,s) a billentyűzetről fog olvasni, a
write(f,’sdfsdf’) pedig a képerny̋ore fog írni.
Ekkor a beolvasásból a <CRTL-Z> <ENTER>
kombinációvan lehet szabályosan kilépni - ez a
fájlvége jel.
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A felhasználóbarátság akkor jön az egészbe, ha pl. lehetőség van a hihbás fájlnevet kijavítani,
létez̋o fájlnév esetén rákérdez, ha felül akarja írni, stb.

típus nyitastip=(olvas,ir)
függvény fájlnyitás(változó f:text, nymod:nyitastip):logikai
változó

fájlnév:szöveg
siker:logikai
c:karakter

elágazás
nymod=olvas:

ciklus
Be:fájlnév
assign(f,fnev)
{$i-}
reset(f)
ha ioresult=0 akkor

siker:=igaz
egyébként

Ki: ’Hiba. probál új nevet?’
Be: c [’i’,’n’]
ha c=’n’ akkor siker:=hamis

elágazás vége
{$i+}

ciklus vége ha c=’n’ vagy siker
nymod=ir:

ciklus
Be:fájlnév
assign(f,fnev)
{$i-}
reset(f)
ha ioresult=0 akkor

close(f)
Ki: ’Már van ilyen fájl! Felülírjam?’
Be: c [’i,’,’n’]
ha c=’n’ akkor

Ki: ’Ad-e új nevet?’
Be: c [’i’,’n’]
ha c=’n’ akkor

siker:=hamis
elágazás vége

egyébként
rewrite(f)
siker:=igaz

elágazás vége
egyébként

rewrite(f)
siker:=igaz

elágazás vége
{$i+}

ciklus vége ha c=’n’ vagy siker
elágazás vége
fájlnyitás:=siker

függvény vége
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A függvény használata egyszerű: visszatérési értéke igaz, ha sikerült valamilyen módon meg-
nyitni a fájlt, hamis egyébként. Olvasásra és írásra is meg tudja nyitni a fájlt. Az olvasás az
egyszerű: ha létezik a fájl, akkor az ioresult függvény nem jelez hibát, egyébként pedig megkér-
dezi a felhasználótól, akar-e hogy még szórakozni, vagy megunta-e.
Az írás már egy kicsit bonyultabb, mert itt azt is le kell kezelni, ha már létezik az adott fájl. Ha
igen, akkor vagy beír a felhasználó egy újat, vagy kilép, vagy felülírja a régit.
Érdemes megfigyelni, hogy magát a fájlnevet mindkét esetbencsaka ciklus elején olvassa be,
mivel csak akkor fut le a ciklus többször, ha valami hiba volt, és a felhasználó javítani akarta.

Adott egy szövegfájl. A feladat hogy beolvassuk a neveket, és hogy kiszámoljuk valamit. Ehhez
az is meg van adva, hogy hány név található a fájlban - 2.

2
Ági 2 4 3 1 4
Katalin 2 5 5 3 4

Be kell tehát olvasni a nevek számát, magukat
a neveket, és a jegyeket, majd kiszámolni, de
ez már nem fájlkezelés.

Érdemes használni az előbb leírt fájlmegnyitó eljárást. A megnyitás módja most ugye olvasás
lesz.

program harmadik_pelda;
const

MAXN=20;
type

nyitastip=(ir, olvas);
adat=record

nev:string[15];
osztalyzat:array[1..5] of integer;

end;
tombtip=array[1..MAXN] of adat;

function filenyitas(var f:text; nymod:nyitastip):boolean;
begin

{ide, amit az el őbb}
end;
procedure beolvas(var f:text;var n:integer; var x:tombtip);
var i,j:integer;
begin

readln(f,n);
for i:=1 to n do
begin

read(f,x[i].nev);
for j:=1 to 5 do read(f,x[i].osztalyzat[j]);
readln(f);

end;
end;
var

f:text;
x:tombtip;
n:integer;

begin
if filenyitas(f,olvas) then
begin

beolvas(f,n,x);
close(f);
{kiir}

end;
end.
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Amire leginkább oda kell figyelni, az nem látszik, csak közvetve az „adat” típusban. Itt a név
15 karakteres szövegként van definiálva. Ha nem így lenne, akkor az a read, amelyik a nevet
olvassa be, beolvasná az egész sort szövegként, beleértve a számokat is. Ezután az összes jegy 0
lenne, mert a gép egyszer már beolvasta az adott sorból a karaktereket. Így viszont csak 15 ka-
raktert olvas be az aktuális sorból, és ha a bemeneti fájl ennek megfelel - a neveknek mindenütt
15 karakter ki van hagyva, mint egy táblázat szélesebb oszlopában - akkor nem lesz gáz.

A beolvasó eljárás elég gagyi, lehet mondjuk azzal fejlesztni, hogy a program állapítja meg,
hogy hol van a fájl vége (eof) vagy lehet változóan sok jegyet beolvasni - pl. átlaghoz - az eoln
függvény segítségével.
Ha a számokat a sor elejére rakjuk, és a végére a neveket, akkor nem kell string[15]-tel és társa-
ival szenvedni.
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