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Bevezetés 

A LISP nyelv 

A LISP nyelv a mesterséges intelligencia kutatásának kezdettől fogva 
alapvető programozási nyelve, amely meghatározó szerepet játszik a kuta
tásban és az eredmények gyakorlati alkalmazásában is. A nyelv neve a „LISt 
Processing language" (listafeldolgozó nyelv) rövidítése. Míg a LISP nyelv
vel közel egyidőben született ALGOL 60 és FORTRAN nyelvet elsősorban 
a numerikus számítások igényei alakították ki, a LISP nyelvet azért hoz
ták létre, hogy szimbolikus (szimbólumokból álló) kifejezésekkel végzett 
műveletekre alkalmas nyelvet teremtsenek. 

A LISP különleges programozási nyelv azért is, mert új elgondolások 
alapján tervezték meg. Ezek jelentőségét sok tekintetben csak ma tudjuk 
igazán értékelni. Ezáltal a LISP a funkcionális nyelveknek lett első és 
máig legfontosabb képviselője. 

A funkcionális programozás 

Egy ALGOL 60, FORTRAN vagy BASIC program az utasításoknak megha
tározott sorrendben végrehajtandó sorozata. Ezeket a nyelveket imperatív 
nyelveknek vagy Neumann-elvű nyelveknek nevezzük. A LISP nyelvet 
ezzel szemben a matematikai függvényfogalomra alapozták, egy LISP prog
ram függvény kifejezések kiértékelésének sorozata. A LISP tehát az 
előbb említett nyelvekkel szemben a funkcionális programozás nyelve. 
Hosszú ideig az egyedüli ilyen nyelv volt. Jean E. Sammet, az IBM cég 
egyik vezető munkatársa, 1970 körül még így osztályozta a programozási 
nyelveket: „A programozási nyelveket két csoportba sorolhatjuk: az egyik 
csoportba tartozik a LISP, a másikba az összes többi nyelv". Ma ez a kije-
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lentés már nem érvényes, részben éppen a LISP hatása miat t . Napjainkban 
a LISP leszármazottai a programozási nyelvek népes családját alkotják. Ha
tással volt a LISP olyan nyelvek fejlődésére is, amelyek nem LISP származé
kok, így pl. a logikai programozás nyelvére, a PROLOG-ra. Ez a mesterséges 
intelligencia kutatásának másik jelentős, növekvő fontosságú nyelve, amely 
szerepet kapott a japánok ötödik generációs számítógépes vállalkozásában 
is. 

Kiemelik a LISP-et a magasszintű programozási nyelvek közül a nyelv 
szerkezetének sajátosságai is. A LISP nyelvben a p r o g r a m o k és az a d a t o k 
azonos szerkezetűek, nem különülnek el egymástól. Ezáltal egy LISP prog
ram létrehozhat és végrehajthat egy másik programot, a LISP programok 
önmagukat is módosíthatják. 

A mesterséges intelligencia kutatásáról 

A mesterséges intelligencia kutatásának körét nem könnyű meghatározni. 
Az „intelligencia" szó szokásos értelmezése: az embernek az a képessége, 
amellyel összefüggéseket ismer fel, következtetéseket von le, képes a körül
mények (esetleg igen gyors és erősen próbára tevő) változásaihoz megfelelően 
alkalmazkodni, azokra megfelelően válaszolni. A számítógépek megjelenésé
vel egyidős az izgalmas kérdés, hogy képes lesz-e a számítógép az emberhez 
hasonlóan intelligensen „viselkedni"; vagyis összefüggéseket felismerni, célok 
eléréséért feladatokat megoldani. A mesterséges intelligencia körébe azok az 
eszközök és módszerek tartoznak, amelyek a számítógépek ilyen viselkedésé
nek megvalósítására irányulnak. Ide tartoznak a t a n u l ó - és t a n í t ó p r o g r a 
m o k , továbbá azok a programok, amelyek az ismeretek adott rendszeréből 
következtetéseket képesek levonni, pl. a geometria vagy a számelmélet axió
máiból kiindulva új állításokat, t é t e l e k e t b i z o n y í t a n a k be. A mesterséges 
intelligencia kutatásának területéhez tartoznak a j á t é k p r o g r a m o k is. Itt 
természetesen nem az elterjedt egyszerű, de látványos videojátékokra gon
dolunk, hanem pl. a sakkprogramokra, amelyek egy bonyolult szabályrend
szert alkalmazva meghatározott stratégia alapján a lehető legjobb eredmény 
elérésére — általában az ellenfél vagy ellenfelek legyőzésére — törekszenek. 

A mesterséges intelligencia kutatásában kezdődött meg azoknak a prog
ramoknak a kidolgozása, amelyek t e r m é s z e t e s (vagyis emberi) nye lven 
képesek felhasználójukkal kommunikálni. Ennek óriási jelentősége van nap
jainkban, amikor a számítástechnika alkalmazása az élet minden területén 
megjelenik: az oktatásban és az irodákban, a termelésirányítási rendszerek-
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ben és a robotok alkalmazásában, a kórházi betegellátásban és a bankokban. 
A természetes nyelvi kommunikáció is hozzájárulhat ahhoz, hogy számí
tástechnikai szakképzettség nélküli felhasználók is segítőtársként vehessék 
igénybe a számítógépet. A számítógéppel való természetes nyelvi kommuni
káció kutatása a nyelvészetben is számottevő fejlődést indított meg. 

A mesterséges intelligencia kutatásának sikerei azt a sajátos eredményt 
is hozták, hogy egyes területei idővel többé-kevésbé önállósultak. Számos 
területen tapasztalhattuk, hogy az elvi alapok kellő tisztázása, a terület sa
játos módszereinek kialakulása után a diszciplína különvált a mesterséges 
intelligenciától, és önálló életet kezdett élni. Példaként említhetjük a mate
matikai formulák szimbolikus kezelésével foglalkozó számítógépes algeb
ra i rendszereket. Történeti érdekesség hogy a LISP nyelvet létrehozó csoport 
egyik fő célja éppen az volt, hogy — az „ Advice taker" (Tanácsadó) nevű, kö
vetkeztetésekre képes program kidolgozása mellett — egy olyan programot 
hozzon létre, amely matematikai kifejezéseket formálisan tud differenciálni. 
A LISP létrejöttét tehát a számítógépes algebrai problémák megoldásának 
igénye is ösztönözte. Később azonban a számítógépes algebra kidolgozta sa
ját módszereit, eszköztárát, és ma már önálló diszciplínának tekinthetjük. 
A LISP azonban továbbra is a számítógépes algebra legfontosabb nyelve 
maradt. 

A mesterséges intelligencia kutatásában felmerülő feladatokat az jel
lemzi, hogy a megoldásukhoz összetett adatszerkezeteken bonyolult logikai 
eljárásokat kell végrehajtani. Ezekhez a követelményekhez a LISP nyelv ter
mészetes eszközként illeszkedik. 

A LISP történetének rövid áttekintése 

A LISP nyelvet az 1950-es évek végén a Massachusetts Institute of Techno
logy munkatársai dolgozták ki az Egyesült Államokban, a MAC (Man and 
Computer, Ember és Számítógép) kutatási program keretében. A csoport 
vezetője John McCarthy volt, a LISP atyja, aki a mesterséges intelligencia 
kutatásának ma is vezető alakja. Számos jelentős gondolattal járult hozzá a 
programozási nyelvek fejlődéséhez, többek között az ALGOL 60 nyelv kidol
gozásában is fontos szerepet játszott. Az első kézikönyv, amely a McCarthy 
és munkatársai által kidolgozott LISP 1.5 változatot ismertette, 1960-ban 
jelent meg; a változat neve szerényen utal arra, hogy alkotói maguk sem te
kintették véglegesnek. Azóta hatalmas fejlődés ment végbe, a nyelvnek sok 
új — gazdagabb lehetőségeket kínáló — változatát dolgozták ki. 
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Kezdetben a LISP rendszerek viszonylag nagy tárigénye és lassúsága 
akadályozta a nyelv elterjedését. A 70-es évek közepétől kezdve azonban a 
fejlődés a számítógépek sebességének és tárkapacitásának gyors növekedését 
és a hardware költségeinek csökkenését hozta magával. Ez tette lehetővé a 
LISP nyelv széles körű elterjedését. Ma a professzionális személyi számítógé
peken is számos LISP rendszer áll a felhasználók rendelkezésére. Az elmúlt 
tíz évben pedig olyan számítógépeket is terveztek és hoztak kereskedelmi 
forgalomba, amelyeknek hardware architektúrája a LISP nyelv szerkezeté
hez alkalmazkodik. 

A LISP változatokról 

A LISP változatok nagy száma a programozó számára gazdag lehetősége
ket kínál, aki azonban a nyelvvel akar megismerkedni, annak nehézséget is 
jelent. Számos programozási nyelv — pl. a FORTRAN és a COBOL — 
szabályait nemzetközi szabvány rögzíti. Amikor egy szabvánnyal rendelkező 
nyelvről szerzett ismereteinket a gyakorlatban akarjuk használni, akkor szá
míthatunk arra, hogy a nyelvnek egy konkrét számítógépen hozzáférhető 
változata, gépi reprezentációja követi a szabványt. Ha pedig a gépi megva
lósítás esetleg eltér a szabványtól — gyakran úgy, hogy bővítéseket tartal
maz ahhoz képest —, akkor bízhatunk abban, hogy a szabványon alapuló 
leírás, és az adott gépi változatot ismertető kézikönyvek segítségével ezeket 
az eltéréseket általában viszonylag könnyen áttekinthetjük. 

A LISP nyelvre azonban mindezideig nincsen érvényes szabvány. A LISP 
változatok egymástól erősen különböznek. 

Nem remélhetjük tehát, hogy ha az olvasottakat egy számítógép LISP 
rendszerében ki akarjuk próbálni, vagy ha egy másik LISP könyvet veszünk 
kézbe, akkor mindent ugyanúgy találunk, mint ahogy ebben a könyvben le 
van írva. A nehézségektől azonban nem kell visszariadnunk. Egyrészt a LISP 
nyelv hallatlanul egyszerű alapelvekre épül, rendkívül világos logikát követ, 
és ezek az alapelvek lényegében minden változatban közösek. Ha tehát a 
LISP nyelvre jellemző gondolkodásmódot elsajátítottuk, nem jelent nagy 
nehézséget egy újabb LISP rendszer megismerése, az eltérések áttekintése. 

A változatok sokfélesége azért sem teszi helyzetünket reménytelenné, 
mert a LISP rendszerek néhány nagyobb családba sorolhatók, egy-egy je
lentős LISP változat köré számos, hozzá hasonló változat csoportosul. A 
fontosabb családok: a Common LISP, az INTERLISP, a Maclisp (ennek is
mertebb közeli rokonai közül megemlítendő még a Franz Lisp, és a Zetalisp), 
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valamint a Standard LISP (amely neve ellenére nem vált szabvánnyá!). Cél
szerű, ha ezeknek a családoknak a legfontosabb jellemzőiről tájékozódunk, és 
ha tudjuk, hogy az általunk használt változat melyik családba tartozik. Még 
nem dőlt el a kérdés, hogy a jövőben melyik változat lesz a legelterjedtebb. 
Pillanatnyilag a Common LISP áll a legközelebb ahhoz, hogy egy kidolgo
zandó nyelvi szabvány alapjává váljon. A Maclisp egy adott géptípushoz 
kötött változat, ezért ma már kisebb jelentőségű, inkább „leszármazottai" 
révén hat a nyelv fejlődésére. Az INTERLISP-nek is sok leszármazottja van; 
itt említjük meg a sok gépen rendelkezésre álló LISP F3, ill. LISP F4 vál
tozatokat. Megjegyezzük, hogy más könyvekben a rokonsági fokok másféle 
osztályozásával is találkozhatunk, egyes szerzők pl. a Common LISP-et a 
Maclisp leszármazottai közé sorolják. 

Az Olvasónak azt tanácsoljuk, hogy amikor egy számára új LISP rend
szerrel kezd dolgozni, feltétlenül igyekezzék azt tisztázni, hogy ez milyen 
fontos tulajdonságokban különbözik más, általa már ismert — vagy az eb
ben a könyvben leírt — LISP rendszerektől, ill. miben egyezik meg azokkal. 

Mivel nem igazodhattunk a — nem létező — szabványhoz, könyvünk
ben egy „fiktív" LISP változatot ismertetünk, amely egyetlen általunk is
mert LISP rendszerrel sem egyezik meg teljesen. Ez a fiktív változat a nagy 
dialektusok közül az INTERLISP-hez áll legközelebb. Azokban a tulajdon
ságokban azonban, amelyekben az INTERLISP erősen eltér a többi vál
tozattól, általában a „többségi elvet" követtük. Könyvünkben sok helyen 
felhívjuk a figyelmet a nyelv olyan sajátosságaira, amelyekben a LISP válto
zatok jelentősen eltérnek egymástól, hogy a valódi LISP rendszerekkel való 
találkozás ne okozzon nagyobb nehézséget. Könyvünk függelékében pedig 
röviden összefoglaljuk a nagy LISP dialektusok legfontosabb jellemzőit. 
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Kiknek írtuk a könyvet? 

Könyvünket mindazoknak szánjuk, akiket a számítógépek nemnumerikus 
alkalmazásai érdekelnek. Nemcsak a számítástechnikával foglalkozók, ha
nem más szakterületeken tevékenykedő szakemberek érdeklődésére is szá
mítunk. Ezért nem feltételezzük valamilyen programozási nyelv ismeretét, 
a könyv különösebb előismeretek nélkül is tanulmányozható. Csak annyi 
számítástechnikai tájékozottságot feltételezünk, amennyi ma már az álta
lános műveltséghez tartozik. Akik már ismernek valamilyen programozási 
nyelvet, azoknak kitekintő megjegyzésekkel tesszük lehetővé az összehason
lítást. Matematikai ismeretekben sem feltételezünk többet a középiskolai 
tananyagnál. 

Fel kell azonban hívnunk a figyelmet arra, hogy a LISP sajátos gon
dolkodásmódot kíván. Ennek oka a funkcionális és az imperatív nyelvek 
alapvetően eltérő szemléletmódjában rejlik, és éppen a más programozási 
nyelvet már ismerők számára jelenthet nehézséget. Ezért mondja ironiku
san Malcolm A.C. MacCallum: „... azt mondják, hogy valaki már három hét 
alatt egészen jól megtanulhatja a LISP programozást — kivéve, ha előző
leg már FORTRAN nyelven tanult programozni, mert ekkor a tanulás akár 
hat hétig is eltarthat." Az imperatív nyelvekhez szokott programozónak ne
hézséget jelenthet ennek a sajátos gondolkodásnak az elsajátítása. Reméljük 
azonban, hogy olvasóink nem riadnak vissza ettől az erőfeszítéstől, és a LISP 
nyelv megismerése örömet okoz számukra. 

A könyv felépítése 

A LISP nyelvet tizenkét fejezetben mutatjuk be. Arra törekedtünk, hogy 
az Olvasó minél hamarabb azoknak az eszközöknek a birtokába jusson, 
amelyekkel felépítheti saját programjait. Ezt a törekvést megkönnyítette 
számunkra a LISP egyszerű és egységes szerkezete. 

Az első öt fejezet a tulajdonképpeni bevezetés a LISP nyelvbe; az 1—3. 
fejezetekben írjuk le a legszükségesebb ismereteket. A 1. fejezetben a nyelv 
alapfogalmait, az atom, a lista fogalmát tárgyaljuk, és eljutunk a függvények 
alkalmazásához. 

A 2. fejezetben mutatjuk be a LISP legfontosabb beépített függvényeit. 
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A 3. fejezetben tárgyaljuk a függvények definiálásának módját, ekkor 
már egyszerű programozási feladatokat meg tudunk oldani. 

A 4. fejezetben elmélyítjük az eddig megszerzett ismereteket gyakorlás
sal, sok példa bemutatásával; ennek során bevezetjük a halmazok kezelésére 
szolgáló függvényeket. 

Az 5. fejezetben a tulajdonságlistákat, a szimbólumok közötti kapcsola
tok ábrázolásának fontos eszközeit ismertetjük, majd pedig az eddig megis
mert függvényeket rendszerezzük, típusokba soroljuk. 

Aki már ismer valamilyen programozási nyelvet, az első három fejeze
ten könnyen és gyorsan áthaladhat. Mégsem szabad sajnálni azonban az 
időt a 4. és 5. fejezet példáiban való elmélyedésre, a megszerzett ismeretek 
gyakorlására. 

A bevezető fejezetek után a 6. fejezet mélyebb ismereteket nyújt; be
mutatja, hogyan tárolja a LISP rendszer az atomokat és listákat a számí
tógép tárában. Ezzel jobban megérthetjük az eddig megismert függvények 
működését is, és újabb — igen hatékony, de óvatosan kezelendő — eszközö
ket ismerünk meg, a listaromboló függvényeket, amelyekkel a tár tartalmát 
megváltoztathatjuk. 

A 7. fejezetben vezetjük be a magasabbrendű függvényeket, a LISP 
programozás legjellemzőbb és leghasznosabb eszközeit. Ezek a funkcionál 
matematikai fogalmához állnak közel, mivel argumentumuk maga is függ
vény. 

A 8. fejezetben a LISP értelmezőprogram működésének további részle
teit ismerjük meg, a lokális értékek nyilvántartásának módját. Visszatérünk 
a függvényeknek mint argumentumoknak a kezelésével kapcsolatos elvi ne
hézségekre is, itt tárgyaljuk a nevezetes funarg-problémát. Ebben a fejezet
ben írjuk le azokat a hasznos segédeszközöket, amelyekkel — hibakeresés, 
hibajavítás céljából — nyomon követhetjük a kiértékelés lépéseit. Ezeknek 
az ismereteknek a megszerzésével a LISP programozásban felsőbb osztályba 
léptünk, új ismereteinkkel tömörebb, elegánsabb, áttekinthetőbb programo
kat tudunk létrehozni. 

A következő három fejezet az eddig tanultakat fontos részekkel egészíti 
ki. A LISP nyelv ugyan alapvetően a rekurzívan definiált függvények alkal
mazására épül, de használhatók benne nemrekurzív eszközök is, ezeket a 9. 
fejezet írja le. 

A 10. fejezet a nyelv bemeneti és kimeneti eszközeit ismerteti. 
A l i . fejezetben visszatérünk az értelmezőprogram működésének vizsgá

latához. Röviden foglalkozunk a LISP programok lefordításának módjával, 
a fordítóprogram használatával is. 
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A könyv utolsó, 12. fejezetében a LISP nyelv „valódi" alkalmazásaiba 
adunk kitekintést nagyobb példák részletes kidolgozásával. Ezzel eljutha
tunk az önálló programozásig, egyszersmind a LISP néhány jellemző alkal
mazási területét, az ott alkalmazott módszereket, adatábrázolási módokat 
is megismerhetjük. Természetesen ez a fejezet is csak ízelítőt adhat a LISP 
nyelv kimeríthetetlenül gazdag alkalmazási területeiből. Reméljük azonban, 
hogy aki eljutott könyvünk végéig, kedvet kap a további LISP programo
záshoz. 

A könyv példáiban igyekeztünk követni a „csigalépcső-elvet". A LISP 
nyelvben már néhány alapvető ismeret birtokában is igen sok feladatot meg 
lehet oldani. Az első fejezetekben bemutatott egyes feladatokra a későbbi 
fejezetekben ismételten visszatérünk, és megmutatjuk, hogyan lehet ezeket 
az újonnan elsajátított ismeretekkel tömörebben, hatékonyabban megoldani. 

Könyvünket néhány függelék egészíti ki. Röviden áttekintjük — a tel
jesség igénye nélkül — a ma legelterjedtebb LISP változatok legfontosabb 
eltéréseit. Mivel a LISP programozó életének jelentős részét tölti záróje
lek számlálásával, ezt a munkát egy egyszerű eljárás ismertetésével igyek
szünk megkönnyíteni. A következő függelék a könyvben kitűzött feladatok 
megoldását tartalmazza, majd pedig a könyv szövegközi példáiban szereplő 
hibaüzeneteket foglaljuk össze. Ezeknek az áttekintése segítségünkre lehet 
akkor, amikor a gyakorlatban egy valódi értelmezőprogram hibaüzeneteivel 
találkozunk. Közlünk egy kis angol-magyar szótárt is, amely a függvényne
vekben előforduló szavakat tartalmazza. Végül a könyvet függvénymutató 
egészíti ki. 

A szerzők köszönetet mondanak a könyv lektorának, Krammer Gergely
nek, aki lényegre tapintó kérdéseivel és megjegyzéseivel indíttatást adott 
arra, hogy újból és újból átgondolják és tovább csiszolják a könyvben le
írtakat. Köszönettel tartoznak Lőcs Gyulának és Prószéky Gábornak, akik 
a számos értékes megjegyzéssel járultak hozzá a kézirat jobbításához. Kö
szönik Vámos Istvánnénak a kézirat változatainak gondos átolvasását, javí
tását, a kötet példaanyagának számítógépen való kipróbálásában nyújtott 
fáradhatatlan segítségét. A szerzők egyike (K.L.) külön köszönetet mond 
egykori hallgatóinak, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi In
tézetében 1985-ben általa tartott LISP tanfolyam résztvevőinek; nekik is 
köszönheti, ha a LISP lényegét másoknak is el tudja magyarázni. 



1. fejezet 

A LISP nyelv elemei 

1.1. Az atomok 

Az atomok a LISP nyelv elemi építőkövei. Nevüket onnan kapták, hogy a 
nyelv eszközeivel nem lehet őket alkotórészekre bontani. 

Később látni fogjuk, hogy a fizika atomjaihoz hasonlóan a LISP atomjai 
sem „oszthatat lanok", ezeknek is van „szerkezetük". Ezt azonban kezdetben 
figyelmen kívül hagyhatjuk. 

A LISP nyelv kétféle atomot ismer, sz imbol ikus a t o m o t (más néven 
szimbólumot) és numer ikus a t o m o t (más néven számot). A szimbolikus 
atomok betűkből és számjegyekből álló karaktersorozatok *, amelyeknek első 
karaktere mindig csak betű lehet. A LISP nyelvben betűn az angol ábécé 
huszonhat nagybetűjét értjük, azaz az A, B, C, ..., X, Y, Z karaktereket. A 
szimbólumok hosszúsága nincs korlátozva. Megjegyezzük azonban, hogy a 
LISP rendszerek egy részében a szimbólum nem lehet tetszőlegesen hosszú. 
Szimbólumok pl.: 

A 
B 
AB 
MACSKA 
KUTYÁI 
KUTYA2 
NIL 

Karakternek nevezzük összefoglaló néven a betűket, a számjegyeket és az egyéb írásjele
ket. A karaktereknek a terminálon, sornyomtatón a látható képe jelenik meg, a számítógép 
tárában pedig egy szám alakjában tárolódnak. Vannak olyan karakterek is, amelyeknek 
nem felel meg látható kép, hanem valamilyen vezérló funkciójuk van, ilyen pl. a sorvégjel. 
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ADD1 
PACIFIC231 
R2D2 
C2H6 
LEGESLEGMEGENGESZTELHETETLENEBB 

Az atomok másik csoportját alkotják a numer ikus a t o m o k , más néven 
s z á m o k . Ezek a 0, 1, ..., 9 számjegyekből állhatnak. Az első számjegy előtt 
+ vagy - előjel állhat; pozitív számok előtt az előjel kiírása nem kötelező. 
PL: 

25 
0 
-124 
+3333 

Egyes LISP rendszerekben csak az egész számokat használhatjuk, más 
rendszerek megengedik a valós számok használatát is. Az utóbbiakban a 
valós számok tizedespontot és kitevőrészt is tartalmazhatnak: a 123 számot 
pl. valós számként a +1.23E+02 formában is írhatjuk. Könyvünkben csak az 
egész számok használatát tekintjük megengedettnek. 

Atom belsejében nem fordulhat elő a szóköz karakter, mert ez az atom 
végét jelenti: 

AB szimbolikus atom, de 

A B két szimbolikus atom, az A és a B atom; 

és hasonlóképpen 

123 numerikus atom, de 
1 23 két numerikus atom, az 1 és a 23 szám. 

Az atom végét jelenti a sor vége is. A szóköz és a sorvégjel az ún. e l h a t á -
rolójelek közé tartozik: később megismerünk más elhatárolójeleket is. 

Állapítsuk meg az alábbi karaktersorozatokról, hogy atomok-e: ha igen, 
akkor azt is döntsük el, hogy szimbólumok vagy numerikus atomok! 
ALFA szimbólum; 
27 numerikus atom (szám); 
HATVANHAT szimbólum; 
T szimbólum; 
B12 szimbólum; 
-987 numerikus atom (szám); 
LADA1200S szimbólum; 
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PLUS szimbólum; 
de 

6VAN 

nem atom, nem szimbolikus atom, mert számjeggyel kezdődik; és nem is 
numerikus atom, mert olyan karaktert is tartalmaz, amely nem számjegy és 
nem is előjel (betűt) . 

2+3 

sem atom, bár csak olyan karaktereket tartalmaz, amelyek számokban sze
repelhetnek, de nem megengedett sorrendben: a + jel nem az első előforduló 
számjegy előtt áll. 

KIAZ?MIAZ? 

nem atom, mert atomokban meg nem engedett karaktert tar talmaz, 
a kérdőjel karaktert (?). 

Egyes LISP rendszerek a szimbolikus atomokban a betűkön és a számje
gyeken kívül más karaktereket is megengednek. Ezek a rendszerek atomként 
fogadhatnak el olyan karaktersorozatokat is, amelyek előző definícióinknak 
nem tesznek eleget. Könyvünkben — a jobb olvashatóság kedvéért — meg
engedjük a szimbólumokban az angol ábécé betűin kívül a mínuszjel karak
ternek (-) és a magyar ábécé ékezetes betűinek a használatát is. Vannak 
olyan LISP rendszerek, amelyek elfogadják a szimbólumokban a kisbetűket 
is, mi azonban csak a nagybetűket használjuk. Könyvünkben tehát atomok
nak tekintjük a következő karaktersorozatokat is: 

HUSZONHÉT 
EHRLICH-HATA-606 
EGY-NAGYON-NAGYON-HOSSZÚ-ATOM 
ÖT-GÖRÖG-ÖT-TÖRÖKÖT-DÖGÖNYÖZ-ÖRÖKÖS-ÖRÖMÖK-KÖZT 

1.2. A listák 

Atomokból épülnek fel a l i s ták. A listákat atomok és elhatárolójelek segít
ségével írhatjuk le. Az elhatárolójelek közül már találkoztunk a szóközzel 
és a sorvégjellel. Ugyancsak elhatárolójel a kezdő zárójel (() és a bezáró 
zárójel ()) is. Az atomokat tehát szóközök, sorvégjelek és zárójelek határol
ják. Egy lista kezdő zárójellel kezdődik, ez után következnek egymástól egy 
vagy több szóközzel elválasztva vagy új sorban kezdve a lista e l eme i , a lista 
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végét pedig bezáró zárójel jelöli. A lista elemei atomok vagy maguk is listák 
lehetnek. A 

(KUTYA MACSKA) 
lista kételemű, elemei a KUTYA és MACSKA atomok. Háromelemű a 

(TIMES 3 5) 

lista, elemei a TIMES szimbólum, valamint a 3 és 5 számok. A 

(KÉTSZER 2 NÉHA 5) 

lista négyelemű, a KÉTSZER, 2, NÉHA és 5 atomokból áll. Végül a 

(MAJOM) 

lista egyelemű, egyetlen eleme a MAJOM atom. 
Azokat a listákat, amelyeknek minden eleme atom, egyszerű l i s tának 

nevezzük. Egy listának azonban lista is lehet eleme, így a 

(KUTYA MACSKA (SZAMÁR ÖSZVÉR)) 
háromelemű lista első eleme a KUTYA, második eleme a MACSKA atom, harma
dik eleme pedig maga is lista, a 

(SZAMÁR ÖSZVÉR) 
kételemű lista. 

Egy listának azokat az elemeit, amelyek maguk is listák, az eredeti lista 
Í Í l u s t á i n a k nevezzük. A 

(KUTYA MACSKA) 
listának minden eleme atom, ennek a listának nincs allistája. A 

(KUTYA MACSKA (SZAMÁR ÖSZVÉR)) 

listában a 

(SZAMÁR ÖSZVÉR) 
az eredeti listának egy allistája. Egy allistának is lehet allistája: az 

((ALMA (BARACK CSERESZNYE)) (((DINNYE) EPER))) 

kételemű lista elemei olyan listák, amelyeknek maguknak is van allistája. Az 

(ALMA (BARACK CSERESZNYE)) 

listának allistája a 

(BARACK CSERESZNYE) 

lista, az eredeti lista második elemének, a 
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(((DINNYE) EPER)) 

listának pedig allistája (és egyetlen eleme) a 

((DINNYE) EPER) 

lista. 
Figyeljünk fel arra, hogy ha egy atomot vagy listát egy zárójelpárral 

veszünk körül, ezzel új, az előzőtől különböző listát hozunk létre: 

ALMA 

atom, de 

(ALMA) 

egyelemű lista. 

(ALFA BÉTA GAMMA) 

háromelemű lista, de 

((ALFA BÉTA GAMMA)) 

egyelemű lista, amelynek egyetlen eleme az 

(ALFA BÉTA GAMMA) 

lista. 

1.2.1. A listák ábrázolása 

A listákat szemléletesen g rá fokka l ábrázolhatjuk. A 

(KUTYA MACSKA (SZAMÁR ÖSZVÉR)) 
lista ábrázolását az 1.1. ábrán láthatjuk. 

SZAMÁR ÖSZVÉR 

1.1. ábra. A (KUTYA MACSKA (SZAMÁR ÖSZVÉR)) lista ábrázolása 
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Az ábra magyarázatához össze kell foglalnunk a gráfokra vonatkozó 
legfontosabb fogalmakat. A gráf c súcspontokbó l és é lekből álló alakzat, 
minden él két csúcspontra illeszkedik. A v és w csúcspontokat összekötő 
élet (v,w)-ve\ jelöljük. Az élekhez irányt is rendelhetünk, ekkor a (v,w) 
és (w, v) éleket különbözőknek tekintjük. A (v,w) i rányí tot t élnek v a 
kezdő-, tv pedig a végpontja. A gráfot i rányí to t tnak nevezzük, ha az élei 
irányítottak. Egy irányítatlan gráfban a (v, w) és a (w,v) éleket azonosnak 
tekintjük. 

Az (irányított vagy irányítatlan) gráfnak egy 

(vi, v2), (v2, v3)... (t/„_i, u„) 

élsorozatát ú t n a k nevezzük. Ez az út fj-ből v„-be vezet, és a hossza n — 1, 
az u ta t alkotó élek száma. A gráfot összefüggőnek nevezzük, ha bármely 
két csúcspontját út köti össze. 

Ha a gráfban egy út kezdőpontja megegyezik a végpontjával, azaz a 

(vi,v2),(v2,v3). •• («„_!, vn) 

útban vx megegyezik t>n-nel, akkor ezt az u ta t körnek nevezzük. Ha a gráf 
véges számú csúcspontot tar talmaz, véges gráfnak nevezzük. A továbbiak
ban csak véges gráfokkal foglalkozunk. 

Különleges tulajdonságokkal rendelkező irányított gráfok az i rányí tot t 
fák. így nevezzük az olyan irányított gráfot, amely a következő tulajdonsá
gokkal rendelkezik: 
— létezik egyetlen olyan csúcspontja, amelybe nem vezet él: ezt a fa gyö

kerének nevezzük; 
— minden más csúcspontjába pontosan egy él vezet. 

Azokat a csúcspontokat, amelyekből nem indul ki él, a fa leveleinek, 
azokat a csúcspontokat pedig, amelyekből kiindul él, a fa e lágazási pont 
ja inak nevezzük. 

A fában a t; csúcspont mé lységének a gyökértől a hozzá vezető út 
hosszát nevezzük. Mivel a definícióból következik, hogy a gyökértől minden 
csúcsponthoz csak egyetlen út vezet, ezért a csúcspont mélysége egyértel
műen meg van határozva. 

Ha a v csúcspontból a [v,u>i), (t>, w2),... , (u, u>n) élek indulnak ki, akkor 
a t v l l W ] , . . . , w n pontokat a v fiainak nevezzük. 

R e n d e z e t t fáról beszélünk, ha minden csúcspont fiaihoz sorszámot 
rendelünk. Az ilyen fát úgy rajzoljuk fel, hogy a csúcspontok fiai balról 
jobbra sorszám szerint következzenek. 
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Egy listát olyan irányított rendezett fával ábrázolhatunk, amelyben 
a fa v0 csúcspontjából (a fa gyökeréből) n számú él indul ki, ahol n a 
lista elemeinek száma. Az élek v 1 ,v 2 ) . . .v n végpontjai felelnek meg a lista 
elemeinek. Ha a listaelem atom, a megfelelő csúcspontból nem indul ki újabb 
él, ez a fa egy levele. Ha a listaelem allista, akkor a megfelelő csúcspont 
elágazási pont, amelyből ismét annyi él indul ki, ahány eleme az allistának 
van. 

A példánkban szereplő háromelemű listát^ tehát olyan fával ábrázolhat
juk, amelynek gyökeréből három él indul ki. Mivel a lista összesen négy 
atomot tar talmaz, ezért a fának négy levele van. A listának azért kell ren
dezett fát megfeleltetnünk, mert a listában az elemek sorrendje is számít: 
ha a listában két elemet felcserélünk, más listát kapunk. 

Hasonlóképpen rajzolhatjuk fel az 

((ALMA (BARACK CSERESZNYE)) (((DINNYE) EPER))) 

listának megfelelő fát is (1.2. ábra) . 

ALMA 

BARACK CSERESZNYE 

DINNYE 

EPER 

1.2. ábra. Az ((ALMA (BARACK CSERESZNYE)) (((DINNYE) EPER))) 
lista ábrázolása 

Vizsgáljuk meg, hogy az ALMA atom eleme-e ennek a listának? Könnyen 
beláthatjuk, hogy nem eleme, hiszen a lista két eleme két allista. A lista az 
ALMA atomot egy allistájának az elemeként tartalmazza. 

Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a lista nem a legfelső s z i n t e n 
tartalmazza az ALMA atomot, hanem a m á s o d i k s z i n t e n , vagy másképpen 
2-es m é l y s é g b e n . Az 1.2. ábráról is leolvashatjuk az egyes atomok mély
ségét: a listában az a tom mélysége megegyezik a neki megfelelő fában az 
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atomhoz tartozó csúcspont mélységével. A lista a BARACK és a CSERESZNYE 
atomokat a 3-as mélységben tartalmazza, mivel ezek egy allista (az első al-
lista) allistájának az elemei: a DINNYE atomot még egy szinttel mélyebben, 
a 4-es mélységben, és végül az EPER atomot ismét a 3-as mélységben tartal
mazza a lista. Ez a lista, amelynek elemei mind listák, a különböző szinteken 
összesen öt atomot tartalmaz. 

Nézzünk még egy példát: 

((KUTYA (VIZSLA KOPÓ KOMONDOR)) 
(MACSKA (SZIÁMI ANGÓRA)) 
(BAROMFI (TYÚK LIBA KACSA))) 

Ezt a listát az 1.3. ábra szemlélteti. 

KUTYA 

VIZSLA KOPÓ KOMONDOR SZIÁMI ANGÓRA TYÚK LIBA KACSA 

1.3. ábra. A ((KUTYA (VIZSLA KOPÓ KOMONDOR)) (MACSKA (SZlAMI ANGÓRA)) 
(BAROMFI (TYÚK LIBA KACSA))) lista ábrázolása 

Azt, hogy milyen mélységben található a listaelem, 'meghatározhatjuk a 
listának megfelelő fa felrajzolása nélkül is, úgy, hogy megszámoljuk az adott 
elemtől balra lévő, még be nem zárt kezdő zárójeleket. Példánkban a KUTYA 
atomtól balra két kezdő zárójel található, ez az atom 2-es mélységben van. A 
VIZSLA, KOPÓ és KOMONDOR atomoktól balra három be nem zárt kezdő zárójel 
található, a mélység tehát 3. A MACSKA atomtól balra négy kezdő zárójel áll, 
de ezek közül kettő már be van zárva, ez tehát ismét 2-es mélységben van. 

Amikor listákkal dolgozunk, gyakran csak a lista legfelső szintjére, a 
lista elemeire van szükségünk. Sok feladat azonban megkívánja, hogy a mé
lyebb szinteket, az allisták elemeit is vizsgáljuk. Ha egy listákra vonatkozó 
feladatot oldunk meg, mindig gondoljuk végig, hogy elegendő-e a legfelső 
szintet vizsgálnunk, vagy a mélyebb szintekkel is foglalkoznunk kell. 
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1.2.2. Zárójelezési hibák 

A listák felírásakor könnyen elkövethetünk zárójelezési hibákat. A következő 
példákban néhány gyakori hibát mutatunk be: 

(KUTYA (MACSKA (PAPAGÁJ)) 
Itt az első kezdő zárójelhez nem tartozik bezáró zárójel. 
((MICI) (MACKÓ))) 

Itt viszont több a bezáró, mint a kezdő zárójel: voltaképpen egy hibátlanul 
felírt listát egy fölösleges bezáró zárójel követ. A következő példa 

)BOLDOG (SZÜLETÉSNAPOT) FÜLES) 
egyrészt nem kezdő zárójellel, hanem bezáró zárójellel kezdődik, másrészt 
pedig több bezáró zárójelet tartalmaz, mint kezdő zárójelet. 

A zárójelezési hibák miatt az itt felírt három példa egyike sem lista. 
Foglaljuk össze a helyes zárójelezés szabályait: 
— egy lista azonos számú kezdő és bezáró zárójelet tartalmaz; 
— ha a listát balról jobbra haladva vizsgáljuk, egyetlen karaktertől balra 

sem lehet több bezáró, mint kezdő zárójel; 
— ha a listában balról jobbra haladva eljutunk egy bezáró zárójelhez, úgy, 

hogy az addig talált kezdő és bezáró zárójelek száma megegyezik, akkor 
ez a zárójel a lista végét jelenti. 
Előző példáink közül a 

(KUTYA (MACSKA (PAPAGÁJ)) 
és a 

((MICI) (MACKÓ))) 
az első szabályt sérti meg, a 

)B0LD0G (SZÜLETÉSNAPOT) FÜLES) 

példa pedig az első és a második szabályt is megsérti. A harmadik szabály 
miatt az alábbi példa: 
(PULI KUVASZ) (KOMONDOR) 
nem hibásan felírt lista, hanem két lista, mégpedig egy kételemű és egy 
egyelemü lista. 

A B. Függelékben ismertetünk néhány egyszerű módszert, amelyek meg
könnyíthetik a zárójelezési hibák megkeresését. 
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A zárójelezési hibákat könnyebben elkerülhetjük, ha kialakítunk bizo
nyos szokásokat, amelyeket a listák leírásakor betar tunk. A LISP nyelvben a 
listákat kötetlen formában írhatjuk. Minden olyan helyen, ahol szóköz vagy 
sorvégjel szerepelhet (két atom között, atom és zárójel között vagy két zá
rójel között), tetszőleges számú szóközt írhatunk, vagy új sort kezdhetünk. 
Tehát pl. 

(A ( B( C ) ) ( D( E F ) ) ) 

vagy 

(A (B 
( « ) (D 
( E F ) ) ) 

Ül. 

(A (B (C)) (D (E F))) 

ugyanannak a listának három különböző lehetséges felírási módja. A LISP 
nyelvben nincsenek kötelező szabályok, amelyek előírnák, hogy melyik for
mában kell felírnunk a listát, a programozási gyakorlatban azonban kiala
kultak és beváltak olyan szokások, amelyeknek betartásával áttekinthetővé 
tehetjük a lista szerkezetét. 

Egy lehetséges felírási mód a következő: 
— minden a tom után, ha a tom vagy kezdő zárójel követi, egyetlen szóközt 

írjunk: ha bezáró zárójel követi, akkor ne írjunk az atom után szóközt; 
— kezdő zárójel után ne írjunk szóközt; 
— bezáró zárójel után, ha a tom vagy kezdő zárójel követi, egyetlen szóközt 

írjunk: ha bezáró zárójel követi, akkor ne írjunk utána szóközt; 
Tehát pl. a fenti listát írjuk az 

(A (B (C)) (D (E F)) ) 

alakban. 
Hosszabb listákat már igen nehéz áttekinteni: 

((A (B C D) (E (F G) H) (I J ) ) K L (M ((N 0) (P Q R S)) (T U V))) 

A sorokat úgy tördelhetjük, hogy az azonos szintnek megfelelő kezdő záró
jeleket, ül. atomokat egymás alá írjuk: 

((A (B C D) 
(E (F G) H) 
(I J ) ) 

K L 



1.2. A listák 29 

(M ((N 0) 
(P Q R S)) 

(T U V))) 

A listáknak nem ez az egyedül lehetséges felírási módja, de a LISP prog
ramozók általában hasonló szabályokat alkalmaznak. Az a fontos, hogy ha 
kialakítottuk a listák írásával kapcsolatos szokásainkat, akkor következete
sen tartsuk be őket. így az általunk írt LISP programok számunkra és má
sok számára is olvashatók, áttekinthetők lesznek. Kisebb lesz a zárójelezési 
hibák elkövetésének veszélye, és az esetleg elkövetett hibát is könnyebben 
találjuk meg. 

Néhány LISP rendszer az eddig megismert elhatárolójeleken (azaz a 
kezdő és bezáró zárójelen, a szóköz- és a sorvégjelen) kívül megengedi elha-
tárolójelként az ún. nagyzáróje lek , azaz a < és > karakterek használatát is. 
Ezekkel a jelekkel bonyolultabb listaszerkezetek leírását egyszerűsíthetjük. 
A < kezdő nagyzárójel egyetlen közönséges kezdő zárójellel, a > nagyzárójel 
pedig egy vagy több közönséges bezáró zárójellel egyenértékű. A > nagy
zárójel bezárja a legutoljára előfordult kezdő nagyzárójelet, és ezzel együtt 
minden, ez u tán álló, de még be nem zárt közönséges kezdő zárójelet is. Ha 
pedig nincsen be nem zárt kezdő nagyzárójel, akkor a bezáró nagyzárójel 
minden eddig leírt és még be nem zárt kezdő zárójelet bezár. Használjunk 
nagyzárójeleket legutóbbi példánk felírásához! Az 

(A (B (C)) (D (E F)) ) 

listát az 

(A (B (C)) (D (E F> 

ill. 

(A <B (C> (D (E F> 

alakban is írhatjuk. Másik példánkat így írhatjuk nagyzárójelekkel: 

(<A (B C D) 
(E (F G) H) 
(I J> 

K L 
(M <(N 0) 

(P Q R S> 
(T U V> 

Könyvünkben a nagyzárójeleket csak a 4. fejezettől kezdve, a nagyobb pél
dákban használjuk, o t t is csak olyankor, amikor négy vagy annál több kö
zönséges bezáró zárójelet kellene leírnunk. 
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1.3. A lista részei 

A lista első eleme kitüntetet t szerepet játszik, ezért külön nevet is kapott , ez 
a lista feje. Ha a lista fejét (első elemét) elvesszük, a megmaradó elemekből 
alkotott listát az eredeti lista farkának nevezzük. Az előző példáinkban 
szereplő listák közül a 

(KUTYA MACSKA) 
lista feje: KUTYA 

farka: (MACSKA) 
A 
(KUTYA MACSKA (SZAMÁR ÖSZVÉR)) 
lista feje: KUTYA 

farka: (MACSKA (SZAMÁR ÖSZVÉR)) 
A 
(TIMES 3 5) 
lista feje: TIMES 

farka: (3 5) 
Az 
((ALMA (BARACK CSERESZNYE)) (((DINNYE) EPER))) 
lista feje: (ALMA (BARACK CSERESZNYE)) 

farka: ((((DINNYE) EPER))) 
Vegyük észre, hogy a lista feje — vagyis a lista első eleme — atom is, de 

mint utóbbi példánkban: lista is lehet. A lista farka azonban mindig lista, 
hiszen definíciónk szerint ez az a lista, amely akkor marad meg, ha az eredeti 
listából az első elemet elvesszük. A lista fejének és farkának fogalma között 
tehát ilyen értelemben „aszimmetria" áll fenn. 

Egy kétatomos listának a feje egy atom, farka pedig egy egyatomos lista, 
ennek egyetlen eleme az eredeti lista második eleme. Pl. az első példánkban 
szereplő (KUTYA MACSKA) lista feje egy atom, a KUTYA atom, a farka pedig a 
(MACSKA) lista. 
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1.3.1. Az üres lista 

Állapítsuk meg, hogy melyek az egyelemű 

(MAJOM) 

lista alkotórészei! Könnyen beláthatjuk, hogy a lista feje a 

MAJOM 

atom, mivel ez az első (és egyetlen) elem. De mi a listának a farka, miből 
áll a megmaradó elemek listája, ha az egyetlen elemet elvesszük? 

Azért, hogy a lista fejének és farkának fogalmát az egyelemű listára 
is értelmezhessük, be kell vezetnünk az üres l i s ta fogalmát. így nevezzük 
azt a listát, amelynek egyetlen eleme sincsen. Az üres listát kétféleképpen 
jelölhetjük: a 

0 
és a 
NIL 

egyaránt az üres listát jelenti. Az új fogalom birtokában már értelmezhetjük 
a lista farkának fogalmát az egyelemű listára is: a (MAJOM) lista farka — és 
minden más egyelemű lista farka is — az üres lista, azaz ( ) , másképpen NIL. 

A kétféle jelölés azt sugallja, hogy az üres listának kettős természete van: 
az üres lista lista is, — erre utal a () jelölés —, de egyszersmind atom is, 
természetének ezt az oldalát a NIL jelölés tükrözi. Az üres lista az egyetlen 
objektum a LISP nyelvben, amely egyszerre atom is és lista is. Az üres 
listának tehát érdekes, minden más listáétól eltérő tulajdonságai vannak. 
A lista fejének és farkának a fogalmát az üres listára nem értelmezzük. A 
fej és farok definíciója az üres listára azért nem alkalmazható, mert az üres 
listának egyetlen eleme sincsen, tehát nincs első eleme sem. 

Az üres lista is lehet egy másik lista eleme. Pl. a 

(NIL) 

listának, amelyet a fentiek szerint a 

( 0 ) 

alakban is írhatunk, egyetlen eleme az üres lista. Vegyük észre, hogy ez a 
lista nem azonos az üres listával, amelynek egyetlen eleme sincsen. 

Az üres listát is ábrázolhatjuk grafikusan az 1.2.1. pontban leírt mó
don; olyan fával, amelynek egyetlen csúcspontja van, a gyökér, élei pedig 
nincsenek. 
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A 
(NIL NIL) 
vagy más alakban felírva 
( 0 0 ) 
listának két eleme van, mindkét eleme az üres lista. 

1.4. Szimbolikus kifejezések, az értelmezőprogram 

Az eddigiekben megismertük az atomok fajtáit, és láttuk, hogyan épülnek fel 
az atomokból a listák. Az atomokat és listákat összefoglaló néven szimbo
likus kifejezésnek, S-kifejezésnek vagy röviden kifejezésnek nevezzük. 
Az alábbiak tehát S-kifejezések: 

T 

MACSKA 

27 

(KUTYA MACSKA) 
(KUTYA (MACSKA (BARÁTSÁG))) 
(CATCH (22)) 
(13 5 7) 
(PLUS 10 20) 
A LISP nyelvben mind a programok, mind pedig az adatok, amelyeken a 
programok dolgoznak, S-kifejezésekből állnak. 

Egy LISP program S-kifejezések egymásutánja. A program végrehaj
tása azt jelenti, hogy ezeket a kifejezéseket egy számítógép rendre kiér té
keli. 

A kiértékelés lényegét úgy érzékeltethetjük, ha bemutatjuk, hogy a prog
ramozó hogyan folytat párbeszédet a LISP rendszerrel a számítógép termi
nálja előtt ülve. A párbeszéd úgy zajlik le, hogy a programozó egymás 
után beírja a LISP programot alkotó S-kifejezéseket a terminál billentyűze
tén, és ezeket a számítógép tárában lévő ér te lmezőprogram — más néven 
interpreter — rendre feldolgozza. Az értelmezőprogramot röviden értel
mezőnek is nevezzük. 
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Az értelmezőprogram a következőképpen dolgozik: beolvassa a progra
mozó által beírt S-kifejezést, és ezt kiértékeli, azaz meghatározza a kifeje
zés értékét, amely egy új S-kifejezés. A következő lépésben az értelmező-
program ezt az értéket kiírja a terminál képernyőjére. 

Egy kifejezés feldolgozását tehát az értelmezőprogram három lépésben 
végzi el: 

1. a kifejezés beolvasása; 
2. a kifejezés kiértékelése; 
3. a kifejezés értékének kiírása. 

Egy kifejezés kiértékelése után az értelmező arra vár, hogy a progra
mozó egy új kifejezést írjon be. Az új kifejezést is ebben a három lépésben 
dolgozza fel. Az értelmezőprogram tehát minden egyes begépelt S-kifejezésre 
ugyanazt a munkafolyamatot ismétli. 

olvasás 

kiértékelés 

kiírás 

1.4. ábra. Az értelmezőprogram működése 

Erről az olvasás—kiértékelés—kiírás körforgásról a 11.1. szakaszban 
niég részletesen szó lesz. A 11.2. szakaszban pedig szólunk a fordító-
Programról is, amely abban különbözik az értelmezőprogramtól, hogy nem 
»mondatonként" fordít, mint a tolmács, hanem „könyvenként", mint a mű
fordító. 

Nézzük meg részletesebben ennek a körforgásnak a kiértékelési lépését! 
Hogyan határozza meg egy S-kifejezés értékét az értelmező? Egy S-kifejezés 
atom vagy lista lehet; először azzal foglalkozunk, hogyan határozza meg az 
ertelmezőprogram egy atom értékét. 
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Az atomok között különleges atomnak nevezzük a számokat, valamint 
a T és a NIL szimbólumokat. Ezeket az atomokat azért nevezzük különle
gesnek, mert mindig van értékük, ez maga az illető atom. Tehát pl. az 5 
atom értéke 5, a -7 atom értéke -7, a NIL atom értéke pedig NIL. A külön
leges atomok értékét a programozó nem is változtathatja meg, ezek a LISP 
konstansai . 

Azoknak a szimbolikus atomoknak, amelyek nem különleges szimbólu
mok, a programozó adhat értéket, azaz hozzájuk rendelhet értékként egy 
S-kifejezést. Hogy ezt hogyan teheti meg, azt a 2.1. szakaszban mondjuk el. 
Egy szimbolikus atom értéke S-kifejezés, azaz atom vagy lista lehet. A T és 
a NIL különleges szimbólumoktól különböző szimbolikus atomokat vál to
zóknak is nevezzük, mivel a hozzájuk rendelt érték többször is változhat a 
program végrehajtása során. 

A következőkben az ember és a gép közötti párbeszéddel foglalkozunk. 
A nyomtatásban először mindig a programozó által beírt S-kifejezést adjuk 
meg. Az ez után következő sorban, ül. sorokban az értelmezőprogram vála
szát, azaz a kifejezés értékét, amely szintén S-kifejezés. A programozó által 
beírt kifejezés előtt mindig egy különleges karakter, a csillag karakter (*) áll 
azért, hogy az értelmezőprogram válaszától megkülönböztessük. Jegyezzük 
meg jól, hogy ez a karakter nem tartozik a kiértékelendő S-kifejezéshez. 

A párbeszéd általában a terminál képernyőjén is hasonló formában je
lenik meg. Az értelmezőprogram minden S-kifejezés beolvasása előtt egy 
különleges jelet ír ki a képernyőre, a felszólítójelet (más néven promptje
let). Ezzel jelzi a programozónak, hogy a következő kifejezés beolvasására 
vár. A felszólítójel egyes LISP rendszerekben egy karaktersorozat, más rend
szerekben egyetlen karakter. Példáinkban a * karaktert használjuk felszólí-
tójelként. 

A könyvünkben szereplő összes felszólítójellel kezdődő példát magunk 
is kipróbálhatjuk, ha számítógépünkön van LISP értelmező. Mivel azonban 
az egyes LISP változatok kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól, 
előfordulhat, hogy egyes példákat a számunkra hozzáférhető rendszerben 
csak változtatás után hajthatunk végre. A példák kipróbálása előtt győződ
jünk meg arról is, hogy LISP rendszerünkben használhatjuk-e az ékezetes 
betűket. Ha nem, akkor ezeknek ékezet nélküli megfelelőit kell begépelnünk. 

Nézzük a párbeszéd legegyszerűbb esetét! írjunk be olyan S-kifejezést, 
amely egyetlen különleges atomból áll! Válaszul az értelmező kiírja a kifeje
zés értékét: 

* 13 

13 
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* -227 
-227 
* NIL 

NIL 

* 0 
NIL 

Megjegyezzük, hogy a legtöbb LISP értelmezőprogram az üres listát mindig 
NIL alakban írja ki, akkor is, ha a programozó lista alakjában í r ta le. 

Ha a beírt S-kifejezés szimbólum, de nem különleges szimbólum, akkor 
két eset lehetséges: vagy van a beírt atomhoz hozzárendelve érték, vagy 
nincsen. Ha az atomnak van értéke, akkor az értelmező ezt írja ki. Legyen 
pl. a NÉV atomhoz rendelt érték a PISTA atom, az ÉLETKOR atomhoz rendelt 
érték a 7 szám, és a GYEREKEK atomhoz rendelt érték a (PISTA JANCSI JÓSKA) 
lista. Ekkor a párbeszéd a következő lehet: 

* NÉV 
PISTA 
* ÉLETKOR 
7 
* GYEREKEK 
(PISTA JANCSI JÓSKA) 
Ha azonban a felszólításra beírt S-kifejezés olyan atom, amelyhez nincs ér
ték hozzárendelve, akkor az értelmezőprogram a kifejezés értékét nem tudja 
meghatározni, ilyenkor hibajelzést ad. Ha pl. az ÉLETKOR szimbólum helyett 
tévedésből az ÉLETKOR szimbólumot írjuk be — amelyhez nincs hozzáren
delve érték —, akkor hibajelzést kapunk. Ennek formája az alábbi lehet: 

* ÉLETKOR 

Error: unbound variable - ÉLETKOR 
A hibajelzés azt jelzi, hogy az ÉLETKOR szimbólumhoz nincs érték rendelve, 
az ÉLETKOR változónak n i n c s é r t é k e . 

A hibajelzés formája, a hibaüzenet szövege a különböző LISP rendsze
rekben más-más lehet*. 

Az olvasás—kiértékelés—kiírás körforgás leírása során mindvégig azt 
mondottuk, hogy a programozó a terminálon írja be a kiértékelendő kife
jezést, és az értelmezőprogram a kifejezés értékét azonnal kiírja a képer
nyőre. A legtöbb LISP értelmezőprogram ilyen p á r b e s z é d e s vagy más szó-

A könyvben előforduló hibajelzéseket és azok magyarázatát a D. Függelékben közöljük. 
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val interaktív üzemmódban működik. Egyes — főleg régebbi — értelmező-
programok azonban nem így működnek, hanem ba t ch vagy más szóval kö
tegelt üzemmódban. Ilyenkor a programozónak előre össze kell állítania 
a teljes programot, a kiértékelendő kifejezések sorozatát, és lyukkártyáról, 
mágnesszalagról vagy más adathordozóról beolvastatnia az értelmező szá
mára. A kiértékelés eredményeként kapott S-kifejezések kinyomtatott értéke 
pedig a sornyomtatón jelenik meg, esetleg csak hosszabb várakozás után. Mi 
a továbbiakban mindig úgy tekintjük a kiértékelést, mint a programozó és 
az értelmezőprogram párbeszédét. 

A programozó a LISP program szövegében megjegyzéseket, kom
mentárokat is elhelyezhet. Számos LISP változatban ez a pontosvessző 
(;) használatával lehetséges. Az értelmezőprogram a pontosvessző után a 
sor végéig következő szöveget figyelmen kívül hagyja, tehát a pontosvessző 
után megjegyzéseket írhatunk. 

* () ;az üres lista 
NIL 
* (ELSŐ ; ez az első 

MÁSODIK ;ez meg a második 
HARMADIK) ;ez pedig az utolsó 

Ezt a három sort az értelmező az (ELSŐ MÁSODIK HARMADIK) listának tekinti. 
Természetesen a megjegyzéseknek elsősorban akkor van jelentőségük, 

ha a program szövegét megőrizzük valamilyen adathordozón. Az a szere
pük, hogy szövegesen is feltüntessék a program, az egyes programrészek 
feladatát, emlékeztessék a programozót, ill. a program felhasználóját a vál
tozók tartalmára, a program szerkezetére, az egyes programrészek funkció
jára és a választott megoldások okára. Ha megfelelő megjegyzésekkel látjuk 
el a programot, az áttekinthetőbbé válik, később könnyebb lesz módosítani, 
továbbfejleszteni. Ezt tettük mi is könyvünk példáival, hogy segítsük a meg
értést. 

1.5. A függvények és a prefixjelölés 

Ha egy S-kifejezést azért írunk fel, hogy az értelmező kiértékelje, akkor a 
kifejezést formának is nevezzük. Az előző szakaszban láttuk, hogyan értékel 
ki az értelmezőprogram egy formát, ha az atom. Ebben a szakaszban azt 
mutatjuk meg, hogyan értékel ki az értelmező egy formát, ha az lista. 
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Ha a beírt forma lista, akkor az értelmezőprogram ennek az első elemét, 
azaz a lista fejét egy függvény nevének tekinti, a lista további elemeit pedig 
— ha vannak — a függvény argumentumainak. A függvénynév, azaz a 
kiértékelendő forma első eleme csak szimbólum lehet, a további elemek — 
az argumentumok — pedig S-kifejezések. Ez alól a szabály alól csak néhány 
kivétel van, ezekkel a könyv későbbi fejezeteiben foglalkozunk*. Az olyan 
S-kifejezéseket, amelyeknek első eleme egy függvény neve, további elemei 
pedig a függvény argumentumai, függvény kifejezésnek nevezzük. 

A forma kiértékelésekor az értelmezőprogram a függvényt a legtöbb 
függvény esetében az argumentumok értékére alkalmazza. Először tehát ki
értékeli az argumentumként megadott S-kifejezéseket, majd az argumentu
mok értékére alkalmazza a függvényt. A forma értéke, azaz a kiértékelés 
eredménye a függvénynek az argumentumok értékén felvett értéke lesz. 

Egy LISP program S-kifejezések egymásutánjából áll. Az S-kifejezések 
kiértékelése azt jelenti, hogy egy függvényt alkalmazunk az argumentumaira. 
Ezért nevezzük a LISP nyelvet applikatív, más szóval funkcionális nyelv
nek. A legtöbb közismert programozási nyelven (FORTRAN, COBOL, 
PL/I, Pascal, stb) írt programok — végrehajtható vagy nem végrehajtható 
— utasításokból állnak. Ezeket a nyelveket imperat ív nyelveknek nevez
zük. Másképpen Neumann-e lvű nyelveknek is nevezzük őket, mivel alap
elveiket Neumann János, a világhírű magyar születésű matematikus fogal
mazta meg. 

1.5.1. A beépített függvények 

A LISP nyelvben beépített függvényeknek nevezzük azokat a függvényeket, 
amelyek a LISP rendszerhez tartoznak, ezeket minden további nélkül hasz
nálhatjuk. A programozó maga is definiálhat függvényeket, ennek módját a 
3.1. szakaszban mondjuk el. 

A beépített függvények közül összeadásra a PLUS függvény, szorzásra a 
TIMES függvény szolgál. Nézzük meg, hogyan értékeli ki az értelmezőprogram 
a 

(TIMES 3 4) 

A forma elsó eleme szimbólumon kívül lehet még az 5. fejezetben tárgyalt lambda-
es nlambda-kifejezés, ill. a 8. fejezetben leírt funarg-kifejezés. Ezekben az esetekben a 
forma első elemeként szereplő (lambda-, nlambda- vagy funarg-) kifejezés határozza meg 
a z értelmezőprogram számára, hogy milyen függvényt kell alkalmaznia. 
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S-kifejezést! Először az argumentumokat értékeli ki; mivel a két argumen
tum a 3 és a 4 numerikus atom, mindkét argumentumnak az értéke önmaga. 
Ezután az értelmezőprogram a TIMES függvényt az argumentumok értékére, 
azaz a 3 és 4 számokra alkalmazza. A függvény alkalmazása a két argumen
tum értékének összeszorzását jelenti: a függvény értéke a két argumentum 
értékének szorzata lesz, azaz a 12 numerikus atom. Hasonlóképpen a 

(PLUS 5 6) 

S-kifejezés értéke a két argumentum értékének összege, azaz a 11 numerikus 
atom. 

Vegyük észre, hogy az értelmezőprogram számára más feladatot jelent 
egy atom kiértékelése, mint egy listáé. Az atomhoz hozzárendelt értéket az 
értelmező tárolja, és az atom kiértékelésekor megkeresi. A lista értékét azon
ban az értelmezőprogram úgy állítja elő a kiértékeléskor, hogy a függvényt 
alkalmazza argumentumaira. 

Az olyan függvény kifejezést, amelyben az argumentumok valamelyike 
maga is függvénykifejezés, ö s s z e t e t t kifejezésnek nevezzük. Az értelmező-
program az összetett kifejezések kiértékelésekor is először az argumentumo
kat értékeli ki, majd a kapott értékekre alkalmazza a függvényt. A 

(PLUS 5 (TIMES 3 4)) 

S-kifejezés kiértékelésekor először az 5 és a (TIMES 3 4) formák értékelődnek 
ki: az elsőnek az értéke 5, a másodiké 12. Ezekre az értékekre alkalmazza az 
értelmezőprogram a PLUS függvényt. A kifejezés értéke tehát 17: 

* (PLUS 5 (TIMES 3 4)) 
17 

Példáinkban a TIMES és a PLUS függvényeket mindig két argumentumra 
alkalmaztuk. Ezeknek a függvényeknek azonban nemcsak két, hanem több 
argumentuma is lehet. Az 5, -6 és 7 számok szorzatát meghatározhatjuk a 
következőképpen is: 

* (TIMES 5 -6 7) 
-210 

A függvény értéke a három argumentum értékének szorzata. Hasonlóképpen 
a PLUS függvényt is alkalmazhatjuk tetszőleges számú argumentumra: 

* (PLUS (TIMES 2 5) 5 7 (PLUS 2 4)) 
28 
* (PLUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) 
55 
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A TIMES, ill. a PLUS függvénynek egyetlen argumentuma is lehet (lega
lább egy argumentumot azonban mindig meg kell adnunk), ekkor a kifejezés 
értéke az egyetlen argumentum értéke lesz: 

* (TIMES 3) 
3 
* (PLUS 15) 
15 

Azokat a függvényeket, amelyeket tetszőleges számú argumentumra lehet 
alkalmazni, a k á r h á n y - a r g u m e n t u m ú függvényeknek nevezzük. A TIMES 
és a PLUS tehát akárhány-argumentumú függvények. 

További fontos beépített függvények a DIFFERENCE és a quOTIENT. A 
DIFFERENCE függvénynek két argumentuma van, a függvény értéke a két ar
gumentum értékének különbsége. A QUOTIENT függvénynek ugyancsak két ar
gumentuma van, értéke a két argumentum értékének hányadosa. A QUOTIENT 
és a DIFFERENCE tehát kétargumentumú függvények. Pl. 

* (DIFFERENCE 15 7) 
8 
* (QUOTIENT 49 7) 
7 
* (QUOTIENT (DIFFERENCE 65 35) 2) 
15 
Azokban a LISP rendszerekben, amelyek csak az egész számokat ismerik, a 
QUOTIENT függvény értéke mindig egész szám: 

* (QUOTIENT 9 3) 
3 
* (qUOTIENT 11 3) 
3 
* (QUOTIENT -11 3) 
-3 

A QUOTIENT tehát az osztás maradékát „eldobja"; a hányadost nem kerekíti 
a szokásos értelemben, hanem csonkítja. A qUOTIENT függvény értéke egész 
szám, amelynek abszolút értéke megegyezik a valódi hányados abszolút 
értékének az egész r é széve l , előjele pedig a valódi hányados előjelével. 

Egy valós szám egész részének azt a legnagyobb egész számot nevezzük, 
amely a számnál nem nagyobb. Az x szám egész részének jelölésére az 
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entier(x) jelölést szokás használni. Ha tehát a QUOTIENT függvényt az m 
és n egész számokra alkalmazzuk, a függvény értéke 

sign(m/n) • entier(\m/n\) 

lesz, ahol sign(x) az előjelfüggvény: 

( - 1 , ha x < 0; 
sign(x) = < 0, ha x = 0; 

{ 1, ha x > 0. 

A legtöbb LISP rendszerben megtalálható a REMAINDER függvény, amely az 
osztás maradékát állítja elő. Ha m é s n egész számok, és q az m/n osztásnak 
a QUOTIENT függvény által előállított eredménye, akkor az osztás r maradékát 
az 

r = m — n • q 

képlet határozza meg: 

* (REMAINDER 9 3) 
0 
* (REMAINDER 11 3) 
2 
* (REMAINDER -11 3) 
-2 
Az ADD1 és SUB1 függvénynek csak egy argumentuma van: az ADD1 az argu
mentum értékéhez 1-et hozzáad, a SUB1 pedig 1-et levon belőle: 

* (ADD1 5) 
6 
* (ADD1 -9) 
-8 
* (SUB1 25) 
24 
* (ADD1 (ADD1 (ADD1 4))) 
7 
Ugyancsak egyetlen argumentuma van a MINUS függvénynek: a függvény 
értéke az argumentum értékének (-l)-szerese. Pl.: 

* (MINUS 5) 
-5 
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* (MINUS -7) 
7 

Egyargumentumú az ABS függvény is, amely az argumentum abszolút értékét 
állítja elő. PL: 

* (ABS 5) 
5 
* (ABS (ADD1 -8) ) 
7 

A hatványozást végző EXPT függvénynek két argumentuma van. Az első 
argumentum értéke az alap, a másodiké pedig a hatvány kitevő, pl.: 

* (EXPT 2 10) 
1024 
* (EXPT (PLUS 3 2) 3) 
125 
* (EXPT (MINUS 3) 2) 
9 
A MIN és a MAX akárhány-argumentumú függvények. A MIN függvény értéke 
argumentumainak értéke közül a legkisebb, a MAX függvényé pedig a legna
gyobb. Pl.: 

* (MIN 3 26 1 49 38) 
1 
* (MAX 3 26 1 49 38) 
49 
* (MIN 0 -10 27) 
-10 
* (MAX 0 - 1 0 27) 
27 

Legyenek 5, 12 és 13 egy derékszögű háromszög oldalai, és számítsuk ki 
a háromszög területét! A 

í = ( a - m ) / 2 

képletet alkalmazzuk, ahol í a területet, a az alapot, és m a magasságot 
jelöli. így a terület 

* (QU0TIENT (TIMES 5 12) 2) 
30 
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Képezzük az első 5 egész szám négyzetösszegét! 
* (PLUS (EXPT 1 2) (EXPT 2 2) (EXPT 3 2) 

(EXPT 4 2) (EXPT 5 2)) 
55 

A 3.5. szakaszban látni fogjuk, hogyan számíthatjuk ki egyszerűbben ezt a 
négyzetösszeget. 

A továbbiakban a függvények leírásánál időnként a rövidség kedvéért 
az argumentum értéke helyett egyszerűen az argumentumról beszélünk: ezen 
azonban értelemszerűen az argumentum értékét értjük. 

Ebben a szakaszban olyan beépített függvényeket ismertünk meg, ame
lyeknek argumentumai csak számok lehetnek, és a függvény értéke maga is 
szám. A LISP nyelvet azonban elsősorban nem aritmetikai feladatok meg
oldására dolgozták ki; ilyen célra sokkal alkalmasabb nyelvek is léteznek. A 
LISP nyelv igazi alkalmazási területe a szimbólumok kezelése. Később meg
ismerjük azokat a beépített függvényeket is, amelyeket erre használhatunk. 

1.5.2. A prefixjelölés 

Az eddig megismert LISP függvényeken megfigyelhetjük a jelölés sajátos
ságait. Az algebrában az összeadás jelölésére a két összeadandó közé írunk 
egy »+" jelet, azaz infixjelölést használunk, pl. 

3 + 4 

alakban. A LISP nyelvben ezzel szemben a kifejezéseket a prefixjelölés 
vagy függvényjelölés szabályai szerint írjuk, azaz mindig előre írjuk a függ
vény nevét (szimbólumát) és utána az argumentumait: 

aritmetikai kifejezés LISP kifejezés 

3 + 4 (PLUS 3 4) 
7 - 5 (DIFFERENCE 7 5) 
4 • 3 (TIMES 4 3) 
6/3 (QUOTIENT 6 3) 

A LISP nyelv a függvényjelölés következetes alkalmazására épül. 
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1.6. Gyakori programozási hibák 

A programozó hibákat követhet el az S-kifejezések beírásakor. Ennek rend
szerint az a következménye, hogy az értelmezőprogram nem tudja kiértékelni 
a beírt kifejezést, és ezt egy hibaüzenettel jelzi; vagy kiértékeli ugyan a ki
fejezést, de az eredmény nem az lesz, amit a programozó el szeretett volna 
érni. Az 1.4. szakaszban már láttunk példát arra, hogy ha a kiértékelendő 
S-kifejezés olyan atom, amelyhez nincs érték rendelve, akkor az értelmező 
hibaüzenetet küld. 

Milyen hibákat követhet el a programozó a kiértékelendő forma mega
dásakor, ha a forma egy lista? 

Az értelmezőprogram a lista első elemét egy függvény neveként tekinti. 
Ha olyan szimbólumot adunk meg, amely nem egy függvény neve, azaz 
nem szerepel sem a beépített függvények, sem a programozó által definiált 
függvények között, akkor az értelmező hibajelzést ír ki, és a kiértékelés 
megszakad. Pl.: 

* (SZOROZD 6 8) 

Error: undefined function - SZOROZD 
Az üzenet szerint a SZOROZD definiálatlan függvény, az értelmezőprogram 
ilyen nevű függvényt nem ismer. 

Az eddig megismert beépített függvények argumentumai csak számok 
lehetnek; ha ezeket olyan argumentumra alkalmazzuk, amelynek értéke nem 
szám, ugyancsak hibajelzést kapunk. Legyen pl. az ALMA atom értéke 6, a 
BARACK atom értéke pedig a SÁRGA szimbólum. Ekkor 

* (TIMES ALMA BARACK) 
---Error: illegal argument - TIMES SÁRGA 
azaz a függvény argumentuma nem megengedett S-kifejezés, esetünkben 
nem szám. A hibaüzenetben először a függvénynév szerepel, majd pedig a 
hibásan megadott argumentum értéke. 

Hibajelzést kapunk akkor is, ha egy függvény argumentuma olyan atom, 
amelynek nincs értéke. Ha elfelejtettünk értéket adni a HAT atomnak, akkor 
Pl.: ' 

* (TIMES 3 HAT) 

Error: unbound variable - HAT 
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Zárójelezési hibát sokféleképpen elkövethetünk. Ha túl kevés a bezáró 
zárójel, akkor — párbeszédes üzemmódban — az értelmezőprogram mind
addig várakozik további bemenő adatok beírására, amíg megfelelő számú 
bezáró zárójelet nem talál. Pl. ha a következőt írjuk be: 

* (TIMES (PLUS 2 3) (PLUS 4 5) 

az értelmezőprogram további bemenő adatokat vár. 
Úgy is elkövethetünk zárójelezési hibát, hogy az S-kifejezés belsejében 

hiányzik egy zárójel, vagy éppen fölösleges zárójelet írunk le. Pl.: 

* (TIMES 5 PLUS 2 3)) 
Error: unbound variable - PLUS 

Itt az S-kifejezésben a PLUS szimbólum előtt nem írtuk ki a kezdő zárójelet, 
ezért az értelmező nem függvénynévként, hanem változóként értelmezi a 
szimbólumot. Mint változóhoz azonban nincs érték hozzárendelve, ezért 
kapunk hibajelzést. A helyes kifejezés ez lett volna: 

* (TIMES 5 (PLUS 2 3)) 
25 

Azért időztünk hosszasabban ezeknél a példáknál, mert már első próbálko
zásaink alkalmával előbb-utóbb találkozhatunk hibaüzenetekkel. Példáink 
segíthetnek a hibajelzések okának felismerésében. 

1.7. Feladatok 

1. feladat 
Állapítsuk meg, hogy az alábbi karaktersorozatok közül melyek LISP ato
mok! Az atomokról azt is döntsük el, hogy szimbólumok-e, vagy numerikus 
atomok! 
a) RIGÓ 
b) 33 
c) 7-TENGER-ÉNEKE 
d) HARMINCHAT 
e) MICIMACKÓ 
f) TILOSAZ ÁBRAHÁM 
g) 32-ES-BAKA 
h) T 
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f 

j) 
k) 

r 
m ! 
n] 

o 

P) 

q) 
r 

2. 
Az 
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b) 

c 

d) 
e 

f 

g 
h; 

i 

j 
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-18 

TIMES 

TALPRA-MAGYAR! 

1984 

NIL 

7-RE-MA-VÁROM-A-NEMZETINÉL 

11-3 

SK0DA120GLS 

22-ES-CSAPDÁJA 

NA-MI-ÜJSÁG-WÁGNER-ÚR? 

feladat 
alábbiak közül melyek a listák? 

(KUTYA) 

((MACSKA 

(KUTYA (MACSKA)) (BARÁTSÁG) 

))MEDVE)) 

(MACSKA (EGÉR))) 

(KIS KACSA (FÜRDIK)) 

((PULI) (PUMI) (KOMONDOR)) 

( ( ( ) ) ) 

(VIZSLA) (DAKSZLI DALMATINER) 

( ( ) ( ( ) ) ) ) 

)MARABU PAPAGÁJ( 

3. feladat 
Állapítsuk meg, hogy mi az alábbi listák feje, ill. farka! 

(ALAMUSZI MACSKA NAGYOT UGRIK) 

((MADARAT TOLLÁRÓL) (EMBERT BARÁTJÁRÓL)) 

((BAGOLY IS (BÍRÓ)) (A MAGA HÁZÁBAN)) 

((AMELYIK KUTYA UGAT) (AZ (NEM HARAP))) 

((A HAZUG EMBERT) (KÖNNYEBB UTOLÉRNI) (MINT A SÁNTA KUTYÁT)) 

((())) 

((())()) 

(((BAGOLY))) 

(() ALFA (GAMMA)) 
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j) ((UHU) (KUVIK) (BAGOLY)) 
k) () 
1) (TIMES 4 7) 

m) (QUOTIENT (ADD1 7) (SUB1 3)) 

4. feladat 
Ábrázoljuk grafikusan az előző feladat a-d) pontjaiban felírt listákat! 

5. feladat 
írjuk fel nagyzárójelek segítségével a 3. feladat a-d) pontjaiban felírt listákat! 

6. feladat 
Mi az alábbi S-kifejezések értéke? 
a) (TIMES 9 3) 
b) (PLUS 11 22) 
c) (DIFFERENCE 66 44) 
d) (QUOTIENT 99 9) 
e) (TIMES (PLUS 5 6) (DIFFERENCE 8 3)) 
f) (SUB1 (SUB1 (SUB1 7))) 

7. feladat 
a) írjunk fel egy S-kifejezést a 3, 5, 7 és 9 számok szorzatának kiszámítá

sára! 
b) írjunk fel egy S-kifejezést a 11 szám négyzetének kiszámítására! 
c) írjunk fel egy S-kifejezést, amely a 18 és 21 számok szorzatához 5-öt 

hozzáad! 
d) írjunk fel egy S-kifejezést, amelynek értéke a 17, 25 és 42 számok átlaga 

(azaz a három szám összege osztva 3-mal)! 

8. feladat 
Tegyük fel, hogy az alábbi S-kifejezések kiértékelésekor a TYÚK-KÖRME változó 
értéke 8, a KAPPAN-KÖRME változó értéke is 8, a GYÍKLÁB változó értéke 4, a 
KÍGYÓLÁB változó értéke pedig 0. Mi lesz a kiértékelés eredménye? 
a) (TIMES 3 TYÚK-KÖRME) 
b) (TIMES 6 KAPPAN-KÖRME) 
c) (PLUS 

(TIMES 3 TYÚK-KÖRME) 
(TIMES 6 KAPPAN-KÖRME)) 

d) (PLUS (TIMES 5 GYÍKLÁB) (TIMES 10 KÍGYÖLÁB)) 



2. fejezet 

A LISP alapvető függvényei 

Az előző fejezetben megismert beépített függvények csak a LISP nyelv arit
metikai lehetőségeit mutatták be. Ebben a fejezetben először olyan függ
vényeket ismertetünk, amelyeknek segítségével az igaz és a hamis logikai 
értékeket kezelhetjük, majd pedig olyan függvényeket, amelyekkel a listákat 
részekre bonthatjuk, ill. alkotóelemeikből felépíthetjük. 

Ezeknek a függvényeknek a bevezetése előtt azonban megmutatjuk, 
hogyan adhatunk értéket egy szimbólumnak. 

2.1. Hogyan rendelhetünk értéket egy változóhoz? 

Egy atomnak lehet értéke; a különleges atomoknak, azaz a numerikus ato
moknak, a T és a NIL szimbólumoknak mindig van értéke, és ez az érték az 
atom maga. Ezt az értéket a programozó nem is változtathatja meg. Más 
szimbólumoknak a programozó adhat értéket a SETQ függvény segítségével, 
amelynek két argumentuma van. Az első argumentum mindig egy szimbo
likus atom, a második argumentum tetszőleges S-kifejezés lehet, pl.: 
(SETq ALFA (PLUS 3 6)) 
A függvény második argumentuma kiértékelödik, és ez az érték lesz a függ
vénykifejezés értéke, tehát példánkban a 9: 

* (SETQ ALFA (PLUS 3 6)) 
9 

A SETQ függvény két sajátosságban is különbözik az eddig megismert függ
vényektől: az egyik az, hogy csak a második argumentuma értékelődik ki, 
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az első argumentuma — példánkban az ALFA atom — nem. Másrészt a kiér
tékelés során nemcsak az történik, hogy a (SETQ ALFA 9) S-kifejezés értékét 
az értelmezőprogram előállítja, hanem ezen kívül az is, hogy a SETQ függ
vény első argumentumához, az ALFA atomhoz hozzárendelődik a második 
argumentum értéke, azaz a 9 szám. Ha ezt követően az ALFA változót mint 
formát kell az értelmezőprogramnak kiértékelnie, a változó értékét kapjuk: 
* ALFA 
9 
A SETQ függvénnyel tehát egy szimbólumhoz, egy változóhoz értéket rendel
hetünk. Ez az érték az a kifejezés, amelyet a SETQ második argumentumának 
kiértékelésekor kapunk: lehet egy atom — szám, vagy szimbólum — és lehet 
lista is. Néhány további példa: 
* (SETQ EGEREK-SZÁMA 5) 
5 
* (SETQ ÜRES NIL) 
NIL 
* (SETq SZORZAT (TIMES 4 2)) 
8 
A példákban szereplő S-kifejezések értéke rendre az 5 szám, a NIL szimbó
lum, azaz az üres lista, és végül a (TIMES 4 2) S-kifejezés értéke, azaz a 8 
szám. Egyszersmind azonban a kiértékelés során az EGEREK-SZÁMA atomhoz, 
az ÜRES atomhoz és a SZORZAT atomhoz értéket rendeltünk: 
* EGEREK-SZÁMA 
5 
* ÜRES 
NIL 
* SZORZAT 
8 
Ha egy függvénykifejezés kiértékelésekor a függvényérték előállításán kívül 
— mintegy mellékesen — egyéb feladatok is elvégződnek, pl. a függvény va
lamelyik argumentumának az értéke megváltozik, akkor azt mondjuk, hogy 
a függvénynek mellékhatása van. Az ilyen függvényeket általában elsősor
ban mellékhatásuk miatt használjuk. A SETQ függvénynek az a mellékhatása, 
hogy az első argumentumaként megadott szimbólumhoz értéket rendel, és
pedig a második argumentumként megadott S-kifejezés értékét. A függvényt 
azért használjuk, hogy vele egy szimbólumhoz értéket rendeljünk. Ha pusz
tán a második argumentum kiértékelése lenne a célunk, nem kellene a SETQ 
függvényt alkalmaznunk. 
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A korábban megismert függvényeknek nem volt mellékhatása, ezért 
nem változtatták meg argumentumaik értékét sem. Ha az előző értékadások 
érvényesek, akkor 

* (ADD1 EGEREK-SZÁMA) 
6 
* EGEREK-SZÁMA 
5 
Az ADD1 függvény nem változtatja meg argumentumának, az EGEREK-SZÁMA 
szimbólumnak az értékét. Alkalmazzuk most a SETQ függvényt! Ekkor 

* (SETQ EGEREK-SZÁMA (ADD1 EGEREK-SZÁMA)) 
6 
* EGEREK-SZÁMA 
6 
Először kiértékelődik a második argumentum. Értékét úgy kapjuk meg, hogy 
az EGEREK-SZÁMA atom értékéhez 1 hozzáadódik, és így az argumentum értéke 
6 lesz: ezután az első argumentum, az EGEREK-SZÁMA atom értéke megválto
zik, új értéke a második argumentum értéke lesz. Ez lesz a függvény kifejezés 
értéke is. 

Azokat a függvényeket, amelyeket mellékhatásuk miat t használunk, á l -
f üggvényeknek nevezzük. Az elnevezést az indokolja, hogy mellékhatá
suk miatt a matematikában szokásos függvényfogalomnak nem feleltethetők 
meg. Az álfüggvény formailag függvény, a kiértékelés során az értelmező-
program az álfüggvényt argumentumaira alkalmazza, és egy függvényérté
ket állít elő; erre az értékre azonban többnyire nincs is szükségünk. A SETQ 
függvény tehát álfüggvény. 

A korábban megismert függvények (ADD1, DIFFERENCE stb.) abban is 
különböznek a SETQ függvénytől, hogy mindegyik argumentumuk mindig 
kiértékelődik. Az ilyen függvényeket e v a l - t í p u s ú függvénynek nevezzük*. A 
SETQ első argumentuma nem értékelődik ki, második argumentuma azonban 
igen. A SETQ tehát , mivel nem mindegyik argumentuma értékelődik ki, nem 
eval-típusú függvény. 

A SETQ első argumentuma mindig csak szimbólum lehet: nem lehet lista, 
e s nem lehet különleges a tom — azaz szám, vagy a T, ill. NIL szimbólum — 
s ern, mert az utóbbiak értékét a programozó nem változtathatja meg. Nem 
m egengedettek tehát a következő értékadások: 

elnevezésben az eval az angol cvaluate szó rövidítése, jelentése: „kiértékel". 
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* (SETq (TIMES 3 2) 6) 
---Error: illegal argument - SETQ (TIMES 3 2) 
mert az első argumentum nem szimbólum, hanem lista; 

* (SETQ 5 7) 
Error: illegal argument - SETQ 5 

mert az első argumentum szám; 

* (SETQ NIL 0) 
Error: illegal argument - SETQ NIL 

mert az első argumentum, a NIL, különleges szimbólum. 
Nézzünk néhány további példát! Ha előző értékadásaink eredményekép

pen az EGEREK-SZÁMA atom értéke 6, a SZORZAT atom értéke pedig 8, akkor 

* (SETQ BAGLYOK-SZÁMA EGEREK-SZÁMA) 
6 
* (SETQ NÉGYZET (TIMES SZORZAT SZORZAT)) 
64 
Első példánkban a SETQ függvény második argumentuma az EGEREK-SZÁMA 
szimbólum, ennek értékét, a 6 értéket veszi fel a BAGLYOK-SZÁMA atom is. A 
SZORZAT atom értéke 8, ezért a (TIMES SZORZAT SZORZAT) S-kifejezés értéke 
64, ezt az értéket veszi fel a NÉGYZET szimbólum is. 

2.2 . A QUOTE és a z EVAL 

A SETQ függvénnyel egy változóhoz értéket rendelhetünk. Eddigi tudásunk 
szerint ezt az értéket egy S-kifejezésnek — a SETQ második argumentumának 
— az értékeként állíthatjuk elő. Hogyan érhetnénk el azt, hogy közvetlenül 
megadhassuk azt az S-kifejezést — listát vagy atomot —, amelyet az első 
argumentumhoz értékként akarunk rendelni? Ha pl. azt akarjuk, hogy a 
BAGLYOK-SZÁMA atom értéke a POCKOK-SZÁMA szimbólum legyen, a KERT atom 
értéke pedig az (ALMA BARACK) lista, ezt nem érhetjük el a 

(SETq BAGLYOK-SZÁMA POCKOK-SZÁMA) 

ill. a 

(SETq KERT (ALMA BARACK)) 
formák kiértékelésével: a SETQ második argumentuma ugyanis kiértékelődik. 
Ezeknek az értékadásoknak az esetén — mint előző példáinkban is láttuk 
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— az értelmezőprogram a POCKOK-SZÁMA atomot, ill. az (ALMA BARACK) listát 
megkísérli formaként kiértékelni: 

* (SETq BAGLYOK-SZÁMA POCKOK-SZÁMA) 
Error : unbound va r i ab l e - POCKOK-SZÁMA 

Az értelmezőprogram megkísérli a második argumentumot, a POCKOK-SZÁMA 
atomot kiértékelni. A példában a POCKOK-SZÁMA szimbólumnak azonban 
nincs értéke, ezért hibajelzést kapunk. Ha pedig volna értéke, akkor ezt az ér
téket rendelné hozzá az értelmezőprogram a BAGLYOK-SZÁMA változóhoz. Azt 
tehát jelen tudásunkkal semmiképpen sem érhetjük el, hogy a BAGLYOK-SZÁMA 
változó értéke maga a POCKOK-SZÁMA szimbólum legyen, ne pedig annak az 
értéke. A KERT szimbólumhoz sem tudjuk az (ALMA BARACK) kifejezést mint 
értéket a 

(SETQ KERT (ALMA BARACK)) 
kifejezés kiértékelésével hozzárendelni: 

* (SETQ KERT (ALMA BARACK)) 
Error: undefined function - ALMA 

Az értelmezőprogram megkísérelte kiértékelni a második argumentumot, 
úgy, hogy annak a fejét — azaz az ALMA atomot — függvénynévnek tekin
tet te . Mivel azonban a LISP nyelvben nincs ALMA nevű beépített függvény, 
és a programozó sem definiált ilyen nevű függvényt, hibajelzést kaptunk. 

Azt kellene tehát elérnünk, hogy egy kifejezést leírhassunk egy függ
vény argumentumaként — például a SETQ argumentumaként — úgy, hogy 
az argumentum ne értékelődjék ki. Olyan eszközre van szükségünk, amely 
megakadályozza, megtiltja a kifejezés kiértékelését. Ez az eszköz a QUOTE 
függvény, ennek egy argumentuma van, amely tetszőleges S-kifejezés lehet. 
Az argumentum nem értékelődik ki, a függvénykifejezés értéke maga az ar
gumentum lesz, és nem annak az értéke. Pl.: 

* (QUOTE POCKOK-SZÁMA) 
POCKOK-SZÁMA 
* (QUOTE (ALMA BARACK)) 
(ALMA BARACK) 
A qUOTE függvény segítségével most már elérhetjük, hogy a BAGLYOK-SZÁMA 
atom értéke a POCKOK-SZÁMA atom legyen. A SETQ függvény második ar
gumentumaként azt a formát kell megadnunk, amelyben a POCKOK-SZÁMA 
atomra a QUOTE függvényt alkalmazzuk: 

* (SETQ BAGLYOK-SZÁMA (QUOTE POCKOK-SZÁMA)) 
POCKOK-SZÁMA 
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Hasonlóképpen 

* (SETq KERT (QUOTE (ALMA BARACK))) 

(ALMA BARACK) 

A BAGLYOK-SZÁMA a t o m é r t éke a POCKOK-SZÁMA s z i m b ó l u m le t t , a KERT a t o m 
ér téke ped ig az (ALMA BARACK) l i s ta . 

* BAGLYOK-SZÁMA 
POCKOK-SZÁMA 
* KERT 
(ALMA BARACK) 
További példák: 
* (QUOTE (B CD)) 
(B C D) 
* (qUOTE (TIMES 3 2)) 
(TIMES 3 2) 
* (SETQ A (QUOTE (B C D))) 
(B C D) 
* (SETQ HÁROMSZOR-KETTÖ (qUOTE (TIMES 3 2 ) ) ) 

(TIMES 3 2) 

E z u t á n az A a t o m é r t éke a (B C D) l i s ta , a HÁROMSZOR-KETTÖ a t o m é r t éke 
a (TIMES 3 2) l is ta , n e m ped ig a n n a k az é r téke : 

* A 

(B C D) 

* HÁROMSZOR-KETTÖ 

(TIMES 3 2) 

Vegyük észre , hogy i t t a HÁROMSZOR-KETTÖ a t o m h o z a (TIMES 3 2) l i s tá t 
rendeltük értékként: ezt a kifejezést formaként ki is lehetne értékelni, hiszen 
a TIMES a LISP beépített függvénye. Itt azonban éppen az volt a célunk, 
hogy magát a listát rendeljük hozzá a HÁROMSZOR-KETTÖ atomhoz, és ne az 
értékét. A QUOTE függvénnyel tehát megtiltottuk a kifejezés kiértékelését. 

Ha a QUOTE-ot nem alkalmazzuk, a kifejezés kiértékelődik. Pl.: 

* (SETq MÁS (TIMES 3 2)) 
6 

A MÁS változó értéke a (TIMES 3 2) forma értéke lett, azaz 6. 
Mivel a qUOTE függvény argumentuma nem értékelődik ki, a qUOTE — a 

SETq függvényhez hasonlóan — nem eval-típusú függvény. 
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A quOTE függvényt igen gyakran használjuk. Mivel a kifejezéseket a 
QUOTE sok előfordulása áttekinthetetlenné, nehezen olvashatóvá teszi, a LISP 
nyelv szinte mindegyik változata megenged egy rövidebb írásmódot is. A 

(QUOTE A) 

helyett az 

' A 

jelölést is használhatjuk, azaz a QUOTE argumentuma elé egyszerűen az 
aposztróf jelet ( ' ) írhatjuk. írjunk le előző példáink közül néhányat ezzel 
a jelöléssel: 

* (SETQ BAGLYOK-SZÁMA 'POCKOK-SZÁMA) 
POCKOK-SZÁMA 
* (SETQ KERT '(ALMA BARACK)) 
(ALMA BARACK) 
* (SETQ HÁROMSZOR-KETTÖ '(TIMES 3 2)) 
(TIMES 3 2) 

Az aposztróf karakter nemcsak a QUOTE függvénynevet, hanem a 

(QUOTE argumentum) 

S-kifejezéshez tartozó kezdő és bezáró zárójelet is helyettesíti. 
Azzal, hogy az aposztróf jelölést bevezettük a qUOTE helyett, nem bőví

tettük a LISP nyelv lehetőségeit, a jelölés haszna csak annyi, hogy a prog
ramokat könnyebben lehet olvasni és írni. 

Mivel minden különleges atom értéke önmaga, ezért előttük fölösleges 
a QUOTE függvényt alkalmaznunk. Pl.: 

* NIL 
NIL 

* (QUOTE NIL) 
NIL 

Az előző szakaszban megismert SETQ függvényen kívül értékadás céljára 
meg két további függvényt is használhatunk: ezek a SET és a számos LISP 
változatban megtalálható SETqq. 

A SET függvény abban tér el a SETQ-tól, hogy eval-típusú, mindkét ar
gumentuma kiértékelődik. A függvény értéke a második argumentum értéke 
l esz, mellékhatásként pedig a második argumentum értéke az első argumen
tum értékéhez rendelődik hozzá. Legyen az ALFA változó értéke BÉTA: 
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* (SETQ ALFA 'BÉTA) 

BÉTA 

Ekkor 

* (SET ALFA 5) 
5 

és mellékhatásként az ALFA atom értékének, azaz a BÉTA atomnak az értéke 
lesz 5. 

* BÉTA 
5 
* ALFA 
BÉTA 

A SET első argumentuma tehát olyan S-kifejezés lehet, amelynek az értéke 
szimbolikus atom; nem lehet azonban különleges atom. 

A SETQQ függvény egyik argumentuma sem értékelődik ki, ez tehát a 
SETQ függvényhez hasonlóan nem eval-típusú függvény. Mellékhatásának kö
vetkeztében az első argumentumhoz — amely csak szimbolikus atom lehet, 
de nem lehet különleges atom —, hozzárendelődik a második argumentum, 
amely ugyancsak nem értékelődik ki: 

* (SETQq ALFA BÉTA) 
BÉTA 
* ALFA 
BÉTA 
Az alábbi értékadások hatása tehát azonos: 

* (SET 'ÉVSZAK "(TAVASZ NYÁR ÖSZ TÉL)) 
(TAVASZ NYÁR ÖSZ TÉL) 
* (SETQ ÉVSZAK '(TAVASZ NYÁR ÖSZ TÉL)) 
(TAVASZ NYÁR ÖSZ TÉL) 
* (SETQQ ÉVSZAK (TAVASZ NYÁR ÖSZ TÉL)) 
(TAVASZ NYÁR ÖSZ TÉL) 
Mindhárom esetben az ÉVSZAK atom értéke a (TAVASZ NYÁR ÖSZ TÉL) lista 
lesz. A SET és a SETQQ függvények is álfüggvények, mivel — a SETQ függvény
hez hasonlóan — mellékhatásuk van. Ezeket is elsősorban mellékhatásuk 
kedvéért használjuk. 

Mint láttuk, a LISP nyelvben egy atom értéke lehet egy másik atom, 
ennek az atomnak pedig ugyancsak lehet értéke: 
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* (SETq POCKOK-SZÁMA 5) 
5 
* (SETQ BAGLYOK-SZÁMA 'POCKOK-SZÁMA) 
POCKOK-SZÁMA 
* POCKOK-SZÁMA 
5 
* BAGLYOK-SZÁMA 
POCKOK-SZÁMA 
A BAGLYOK-SZÁMA változó értéke a POCKOK-SZÁMA szimbólum, a POCKOK-SZÁMA 
szimbólum értéke pedig 5. Nézzük meg, hogy hogyan kaphatjuk meg egy 
S-kifejezés értékének az értékét! Erre az EVAL függvény szolgál, amelynek 
egy argumentuma van, ez tetszőleges S-kifejezés lehet. Az argumentum 
kiértékelődik, értéke ismét egy S-kifejezés. Az EVAL függvény ezt az értéket, 
azaz argumentumának értékét kiértékeli. Példánkban tehát a BAGLYOK-SZÁMA 
atom értékének, a POCKOK-SZÁMA változónak az értékét úgy kaphatjuk meg, 
hogy az EVAL függvényt alkalmazzuk a BAGLYOK-SZÁMA atomra: 

* (EVAL BAGLYOK-SZÁMA) 
5 

Az EVAL függvény argumentuma, a BAGLYOK-SZÁMA atom kiértékelődik, értéke 
a POCKOK-SZÁMA atom. Az EVAL függvény ezt az értéket, a POCKOK-SZÁMA 
atomot értékeli ki, ennek értéke 5. Ez lesz a függvénykifejezés értéke. 

Az EVAL tehát a kiértékelésnek egy újabb szintjét vezeti be: 

* (SETq A *B) 
B 
* (SETq B 'C) 
C 
* (SETq C '(TIMES 5 2)) 
(TIMES 5 2) 
* A 
B 
* B 
C 
* C 
(TIMES 5 2) 
Ha most az EVAL függvényt alkalmazzuk, akkor 
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* (EVAL A) 
C 
* (EVAL B) 
(TIMES 5 2) 
* (EVAL C) 
10 
Az (EVAL A) S-kifejezés értéke az A értékének, a B szimbólumnak az értéke, 
azaz C. Hasonlóképpen (EVAL B) értéke a B szimbólum értékének, a C atom
nak az értéke, azaz a (TIMES 5 2) lista. Az (EVAL C) kifejezés értéke pedig a 
C értékének, a (TIMES 5 2) kifejezésnek az értéke, vagyis 10. Az EVAL ismé
telt alkalmazásával mindig egy-egy szinttel tovább jutunk a kiértékelésben. 
Egy szimbólum értékének az értékét szemléletesen úgy képzelhetjük el, mint 
a hagyma héjait: az EVAL ismételt alkalmazása mindig „lehámoz" egy-egy 
újabb héjat, egy réteget a hagymáról. 

Láthatjuk, hogy a LISP nyelv abban különbözik a legtöbb programo
zási nyelvtől, hogy az utóbbiakban a program és az adatok általában jól 
láthatóan elkülönülnek, leírásuk formája alapján is megkülönböztethetők. 
A LISP nyelvben nincs ilyen választófal, itt a program és az adat egyaránt 
S-kifejezésekből áll. Ugyanaz a kifejezés egyszer adat, másszor pedig egy 
program része lehet: akkor adat, ha nem értékelődik ki, mert pl. a QUOTE-
nak (vagy más nem eval-típusú függvénynek) az argumentuma; akkor pedig 
program része, ha kiértékelődik, mint egy eval-típusú függvény argumen
tuma vagy pedig mint egy közvetlenül az értelmezőprogram által beolva
sott, kiértékelendő forma. A LISP nyelvben tehát a kiértékelés során, di
namikusan határozódik meg az, hogy egy S-kifejezést programként ki kell-e 
értékelni, vagy pedig adatként kell kezelni. Az értelmezőprogram számára a 
QUOTE függvény választja el a programot az adatoktól. 

2.3. A predikátumok 

Azokat a függvényeket, amelyeknek értéke csak az igaz és a hamis logikai 
értékek egyike lehet, a matematikai logikában használatos elnevezéssel pre
d iká tumnak nevezzük. 

Az igaz érték jelölésére a T, a hamis érték jelölésére pedig a NIL külön
leges atomot használjuk (a T atom neve az angol true „igaz" rövidítése). 

A predikátumok egyik fontos csoportját azok a függvények alkotják, 
amelyeknek az argumentumai számok lehetnek. Ebbe a csoportba tartozik 
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a GREATERP függvény, amelynek két argumentuma lehet: mindkét argumen
tum értéke csak szám lehet. A függvény a T (igaz) értéket veszi fel, ha az első 
argumentum értéke nagyobb, mint a második argumentumé, és a NIL (ha
mis) értéket veszi fel, ha az első argumentum értéke kisebb, mint a második 
argumentumé vagy egyenlő vele. Pl.: 

* (GREATERP 5 2) 
T 
* (GREATERP 2 5) 
NIL 
* (GREATERP 5 5) 
NIL 
Legyen a HAT atom értéke 6, és a NULLA atom értéke 0: 

* (SETQ HAT 6) 
6 
* (SETq NULLA 0) 
0 
* (GREATERP HAT NULLA) 
T 
* (GREATERP HAT HAT) 
NIL 
Hasonló predikátum a LESSP függvény, amelynek ugyancsak két argumen
tuma van. A függvény értéke T, ha első argumentumának értéke kisebb, mint 
a második argumentum értéke, és NIL egyébként: 

* (LESSP 2 5) 
T 
* (LESSP 5 2) 
NIL 
A LESSP és GREATERP függvények nevén megfigyelhetjük a LISP nyelv egyik 
konvencióját: a legtöbb beépített predikátum neve P betűre végződik, ez a 
Predikátum szó rövidítése. Sajnos, ezt a konvenciót nem alkalmazták egészen 
következetesen. Később meg fogunk ismerni olyan beépített predikátumo
kat, amelyeknek a neve nem P betűre végződik, és néhány olyan beépített 
tuggvényt is, amelynek a neve P betűre végződik, mégsem predikátum. A 
niost bemutatandó predikátumok neve azonban követi a konvenciót. 

A ZEROP függvény akkor veszi fel a T értéket, ha egyetlen argumentuma
i k értéke 0, minden más esetben értéke NIL: 
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* (ZEROP 0) 

T 

* (ZEROP 5) 
NIL 

Ellenőrizzük, hogy az 5, 12 és 13 számok lehetnek-e egy derékszögű há
romszög oldalhosszúságai! Pitagorasz tétele szerint, ha o és 6 egy derékszögű 
háromszög befogói, c pedig az átfogója, akkor teljesül az 

a + b = c 

egyenlőség. Ellenőrizzük: 

* (SETQ A 5) 
5 
* (SETQ B 12) 
12 
* (SETq C 13) 
13 
* (ZEROP (DIFFERENCE (EXPT C 2) 

(PLUS (EXPT A 2) (EXPT B 2 ) ) ) ) 
T 

Tehát valóban teljesül a 
c2 - (a2 + 62) = 0 

egyenlőség. 
A ONEP függvény értéke akkor T, ha egyetlen argumentumának értéke 1, 

minden más esetben pedig NIL. Pl.: 

* (ONEP 5) 
NIL 
* (ONEP (DIFFERENCE 8 7)) 
T 

A MINUSP függvény értéke T, ha argumentumának értéke negatív szám, 
és NIL, ha argumentumának értéke pozitív szám vagy 0. 

* (MINUSP -10) 
T 
* (MINUSP 0) 
NIL 
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* (MINUSP 5) 

NIL ' 

Az EVENP függvény akkor veszi fel a T értéket, ha argumentumának 
értéke páros szám. Pl.: 

* (EVENP 5) 

NIL 

* (EVENP -10) 

T 

* (EVENP (PLÜS 3 (TIMES 4 6))) 

NIL 

Az ODDP függvény értéke pedig akkor T, ha argumentumának értéke páratlan 
szám. Pl.: 

* (ODDP 5) 

T 

* (ODDP 0) 

NIL 

* (ODDP (PLUS 3 (TIMES 4 6))) 

T 

2.3.1. A logikai függvények 

Az eddig megismert predikátumok argumentumai csak olyan S-kifejezések 
lehetnek, amelyeknek az értéke szám. Ahhoz, hogy predikátumokból össze
tett kifejezéseket építhessünk fel, olyan függvényekre is szükségünk van, 
amelyeknek argumentumai az igaz vagy hamis logikai értékeket vehetik fel. 
Ezeket a függvényeket logikai függvényeknek nevezzük. 

A matematikai logikából ismert legfontosabb logikai függvények a kon
junkció, a diszjunkció és a negáció. 

A konjunkció (logikai és, logikai szorzás): kétargumentumú függvény, 
amelynek értéke csak akkor igaz, ha mindkét argumentumának értéke igaz. 
A konjunkció szokásos jelölése pAq (itt a két argumentumot p-vel, ill. q-
val jelöltük). A konjunkció értéktáblázatában az argumentumok minden 
lehetséges értékére megadjuk a függvény értékét: 
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P ? pAg 

igaz igaz igaz 
hamis igaz hamis 
igaz hamis hamis 
hamis hamis hamis 

A d iszjunkció (logikai vagy, logikai összeadás) szintén kétargumen
tumú függvény, amelynek értéke akkor igaz, ha legalább egyik argumentu
mának értéke igaz. A diszjunkció szokásos jelölése p\/q (itt a két argumen
tumot p-vel, ill. 9-val jelöltük). A diszjunkció értéktáblázata: 

P ? P V ? 

igaz igaz igaz 
hamis igaz igaz 
igaz hamis igaz 
hamis hamis hamis 

A n e g á c i ó (logikai nem, tagadás) egyargumentumú függvény, értéke 
igaz, ha az argumentum értéke hamis; és hamis, ha az argumentum értéke 
igaz. Jelölése ->p, ahol p jelöli az argumentumot. A negáció értéktáblázata: 

P -'P 

igaz hamis 
hamis igaz 

Minden logikai függvény felépíthető ebből a három függvényből. 
A konjunkciónak a LISP nyelvben az AND függvény felel meg. A ma

tematikai logikában használatos értelmezéssel szemben, ahol a konjunkciót 
csak két argumentum esetére értelmezzük, az AND függvénynek tetszőleges 
számú argumentuma lehet, tehát akárhány-argumentumú függvény. Az AND 
függvény értéke T, ha mindegyik argumentumának értéke igaz, különben NIL. 
Pl.: 

* (AND T T) 

T 

* (AND T T NIL) 
NIL 

Az AND függvényt általában akkor használjuk, ha ahhoz, hogy egy állítás 
igaz legyen, több feltételnek kell együtt teljesülnie. Pl. az 

(AND (GREATERP SZÁM 0) (ODDP SZÁM)) 
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kifejezés értéke akkor T, ha a SZÁM értéke pozitív páratlan szám: 

* (SETQ SZÁM 5) 
5 
* (AND (GREATERP SZÁM 0) (ODDP SZÁM)) 
T 
* (SETq SZÁM -2) 
-2 
* (AND (GREATERP SZÁM 0) (ODDP SZÁM)) 
NIL 

A diszjunkciónak az OR függvény felel meg, amely ugyancsak akárhány-
argumentumú függvény, értéke T, ha legalább egy argumentum értéke igaz, 
különben NIL. 

* (OR NIL T) 

T 

* (OR NIL (AND T NIL) NIL) 
NIL 

Az OR függvényt használhatjuk pl. akkor, ha azt akarjuk eldönteni, hogy a 
SZÁM értéke O-tól különböző szám-e: 

* (SETQ SZÁM 5) 
5 
* (OR (LESSP SZÁM 0) (GREATERP SZÁM 0)) 
T 
A negáció műveletének a NOT függvény felel meg. A függvény egyargumen-
tumú; értéke T, ha argumentumának értéke NIL és NIL, ha argumentumának 
értéke T. 

* (NOT T) 
NIL 

* (NOT NIL) 
T 

A NOT segítségével egyszerűbben is felírhatjuk azt az S-kifejezést, amelynek 
értéke akkor T, ha a SZÁM változó értéke nem 0: 

* (NOT (ZEROP SZÁM)) 
T 

A legtöbb LISP rendszerben általánosabban értelmezik a logikai érté
ket. A hamis értéknek mindig a NIL felel meg, viszont igaznak tekintenek 
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minden értéket, amely nem NIL. Ezekben a rendszerekben a logikai függvé
nyek argumentumaként tetszőleges S-kifejezés szerepelhet, és a függvények 
értéke is tetszőleges S-kifejezés lehet. A továbbiakban mi is ilyen általánosan 
értelmezzük a logikai függvényeket. 

Ennek megfelelően tehát az AND függvény értéke NIL, ha van olyan ar
gumentuma, amelynek értéke NIL. Ha pedig mindegyik argumentumának 
értéke NIL-től különböző, akkor az AND függvény értéke is egy NIL-től külön
böző kifejezés lesz, mégpedig — balról jobbra haladva — utolsó argumen
tumának az értéke: 

* (AND 'TREFF "KÁRÓ 'KÖR 'PIKK) 
PIKK 
ami a fentiek szerint az igaz logikai értéknek felel meg. Ha azonban a kiér
tékelés során valamelyik argumentum értéke NIL, akkor a kifejezés értéke is 
NIL lesz: 

* (SETq HAMIS NIL) 
NIL 
* (SETQ IGAZ T) 
T 
* (AND HAMIS IGAZ) 
NIL 

Miért éppen az utolsó argumentum értékét kapjuk az AND kiértékelése
kor, ha egyik argumentum értéke sem NIL? Ehhez tudnunk kell, hogy az 
értelmezőprogram a kifejezések kiértékelésekor mindig balról jobbra haladva 
értékeli ki az argumentumokat. A logikai függvények kiértékelésekor azon
ban csak addig halad a kiértékelésben, amíg az argumentumok értéke el nem 
dönti a kifejezés értékét. A további argumentumok nem értékelődnek ki. 

Ha tehát az AND függvény értéke igaz, ami csak akkor teljesül, ha egyik 
argumentuma sem NIL, akkor mindegyik argumentum kiértékelődik, és a 
függvény értéke az utolsó argumentum értéke lesz. Ha azonban valamelyik 
argumentum értéke NIL, akkor ez eldönti, hogy a függvény értéke is NIL, 
így a további argumentumok nem értékelődnek ki. Legyen a HAMIS változó 
értéke továbbra is NIL, az AZ, ÉN és RÓZSÁM változókról pedig tegyük fel, hogy 
nem rendeltünk hozzájuk értéket. Ekkor 

* (AND HAMIS AZ ÉN RÓZSÁM) 
NIL 
A függvény első argumentumának értéke NIL, így a második argumentum és 
a további argumentumok nem értékelődnek ki. A kifejezés kiértékelése során 
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nem kapunk hibajelzést, annak ellenére, hogy további argumentumainak 
nincs értéke. Ha azonban megváltoztatjuk az argumentumok sorrendjét, 
akkor 

* (AND AZ ÉN RÓZSÁM HAMIS) 
Error: unbound variable - AZ 

mert az AZ változónak nincs értéke. 
A logikai függvények kiértékelésére tehát különös gondot kell fordíta

nunk akkor, ha egy argumentum kiértékelése hibára vezethet, vagy kiérté
kelésének mellékhatása van. Az, hogy egy argumentum kiértékelődik-e vagy 
nem, függ az előző argumentumok értékétől. Előfordulhat, hogy a függvény 
kiértékelésekor az argumentumok valamilyen sorrendje esetén bekövetke
zik a mellékhatás, vagy a hiba, ha azonban más sorrendben adjuk meg az 
argumentumokat, akkor nem. A következő példában az első argumentum 
kiértékelésének mellékhatása van: 

* (AND (SETQ ÉVSZAK 4) (NOT 'NÉGY)) 
NIL 
* (ADD1 ÉVSZAK) 
5 
Az első argumentum, a (SETQ ÉVSZAK 4) kifejezés kiértékelődik, és az ÉVSZAK 
változóhoz a 4 érték rendelődik. A kifejezés értéke NIL, mert második ar
gumentumának értéke NIL. Mivel az ÉVSZAK változó értéket kapott , ezért az 
(ADD1 ÉVSZAK) forma kiértékelésekor hivatkozhatunk az értékére. Ha azon
ban megváltoztatjuk az argumentumok sorrendjét, akkor 

* (AND (NOT 'NÉGY) (SETq ÉVSZAK 4)) 
NIL 
* (ADD1 ÉVSZAK) 

Error: unbound variable - ÉVSZAK 
Mivel az első argumentum értéke eldönti a kifejezés értékét, a (SETq ÉVSZAK 
4) kifejezés nem értékelődik ki, az ÉVSZAK változó nem kap értéket, és az 
ÉVSZAK értékére való hivatkozás hibát okoz. 

A logikai függvények ilyen értelmezését felhasználhatjuk arra is, hogy 
egy S-kifejezés kiértékelése csak akkor történjék meg, ha egy másik forma 
értéke igaz, azaz nem NIL: 

(AND (ZEROP EGEREK-SZÁMA) (SETQ BAGLYOK-SZÁMA 0)) 

A kifejezés kiértékelésekor csak akkor lesz a BAGLYOK-SZÁMA változó értéke 0, 
ha az EGEREK-SZÁMA változó értéke 0 volt. 
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Hasonlóképpen mivel az OR függvény értéke akkor igaz, ha bármelyik 
argumentuma igaz, az értelmezőprogram csak addig értékeli ki az argumen
tumokat, amíg az első NIL-től különböző értékű argumentumot meg nem 
találja (ha van ilyen); ekkor a függvény ezt az értéket veszi fel. Csak akkor 
értékelődik ki mindegyik argumentum, ha az utolsó argumentumot meg
előző mindegyik argumentumnak az értéke NIL, ekkor az OR függvény értéke 
az utolsó argumentum értéke lesz. 

(OR (GREATERP N 0 ) (ZEROP N ) ) 

Ha N értéke pozitív szám, akkor a kiértékelés az OR első argumentumával ér 
véget, ennek értéke T. Ha pedig N értéke 0 vagy negatív szám, akkor az OR 
második argumentuma ennek megfelelően a T vagy a NIL érték lesz, és ez 
lesz a kifejezés értéke is. Ha azonban N értéke nem szám, hibajelzést kapunk: 

* (SETQ N 15) 
15 
* (OR (GREATERP N 0) (ZEROP N)) 
T 
* (SETQ N 'SZÁM) 
SZÁM 
* (OR (GREATERP N 0) (ZEROP N)) 
- - -Er ro r : i l l e g a l argument - GREATERP SZÁM 

Ha kihasználjuk azt, hogy a logikai függvények kiértékelésekor minden 
kifejezés, amelynek értéke nem NIL, igaznak számít, akkor az AND és OR 
függvények segítségével olyan kifejezéseket írhatunk fel, amelyeknek értéke 
több feltétel teljesülésétől függ. 

* (SETq N 6) 

(OR (AND (MINUSP N) 
(MINUS N)) 

N) 

Ha N negatív, 
akkor mínusz N, 
egyébként N. 

* (SETQ N -5) 
-5 
* (OR (AND (MINUSP N) 

(MINUS N)) 
N) 

5 

Ha N negatív, 
akkor mínusz N, 
egyébként N. 
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* (SETQ N 0) 
0 
* (OR (AND (MINUSP N) 

(MINUS N)) 

N) 
0 

Az 

(OR (AND (MINUSP N) (MINUS N)) N) 
kifejezés értéke, mint a példákból is látszik, az N szám abszolút értéke. 
Az OR első argumentuma (AND (MINUSP N) (MINUS N)), ennek a kifejezésnek 
az értéke akkor igaz, ha első argumentuma nem NIL, és ekkor értéke a 
második argumentum értéke, azaz (MINUS N), az N értékének (-l)-szerese. Ha 
azonban (MINUSP N) értéke NIL, akkor a kiértékelés az OR függvény második 
argumentumával folytatódik, és ennek az értéke, azaz N értéke lesz az egész 
kifejezés értéke is. A kifejezés értéke tehát valóban N abszolút értékével lesz 
egyenlő. 

A NOT függvény argumentuma szintén tetszőleges S-kifejezés lehet. A 
függvény értéke csak a NIL argumentum esetén T, minden más esetben NIL: 

* (NOT 'IGAZ) 
NIL 

* (NOT (ODDP 6)) 
T 

A LISP logikai függvényeinek ilyen értelmezése több szempontból is 
eltérést jelent a logikai függvények matematikában szokásos értelmezésé
től. A matematikai logikában a logikai és és a logikai vagy függvény két
argumentumú, a LISP nyelvben az AND és OR függvény azonban akárhány-
argumentumú. Lényeges különbség az is, hogy az AND és OR LISP függvények 
kiértékelésének eredménye függ az argumentumok megadásának sorrendjé
től, így egy logikai függvény kiértékelését elvégezhetjük akkor is, ha valame
lyik argumentumnak nincs is értéke, de a kiértékelés sorrendje miatt ez az 
argumentum nem értékelődik ki, mert a kifejezés értékét az előző argumen
tumok értéke már eldöntötte. Végül általánosítást jelent az, hogy a LISP-ben 
minden kifejezést, amelynek értéke nem NIL, „igaz"-nak tekintünk. 

Az eddig megismert LISP függvényeket aszerint osztályoztuk, hogy ar
gumentumaikat kiértékelik-e. Azokat a függvényeket, amelyek argumentu
maikat kiértékelik, eval-típusúnak neveztük. Az AND és OR kiértékelése azon
ban sajátos módon történik, nem mindig értékelődik ki mindegyik argumen
tumuk, ezért az AND és az OR nem eval-típusú függvények. 

Ha N negatív, 
akkor mínusz N, 
egyébként N. 
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2.3 .2 . Az e lemi p r e d i k á t u m o k 

A LISP további három alapvető predikátuma az ATOM, az EQ és a NULL. Ezek 
a LISP nyelv elemi függvényei. Nevük az eddig megismert predikátumok 
nevétől eltérően nem P-re végződik, kivételt jelentenek a LISP nyelv már 
említett konvenciója alól. 

Az ATOM függvény argumentuma tetszőleges S-kifejezés lehet: a függvény 
értéke T, ha az argumentum értéke atom, minden más esetben NIL. Pl.: 

* (ATOM 'ALFA) 
7 
* (ATOM 23) 
T 
de 
* (ATOM *(KUTYA MACSKA)) 
NIL 
* (SETq ALFA '(AB C)) 
(A B C) 
* (ATOM ALFA) 
NIL 
Az üres lista — vagy másképpen a NIL szimbólum — is atom: 
* (ATOM ( ) ) 
7 
* (ATOM NIL) 
T 

Az EQ predikátumnak két argumentuma van, a predikátumot két atom 
azonosságának megállapítására használhatjuk. A függvény értéke T, ha 
mindkét argumentumának az értéke atom, és a két atom azonos. Ha mind
két argumentum értéke atom, de nem azonosak, akkor a függvény értéke 
NIL: 

* (EQ 'ALFA 'ALFA) 
T 
* (Eq 'ALFA "BÉTA) 
NIL 
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* (EQ NIL NIL) 
T 

Az EQ függvény értelmezéséről a 6. fejezetben még részletesebben szólunk. 
Vizsgáljuk meg, hogy a SZÍN atom értéke a francia kártya színeinek 

egyike-e! 

* (SETQ SZÍN 'PIKK) 
PIKK 
* (OR (EQ SZÍN 'PIKK) (Eq SZÍN 'KÖR) 

(EQ SZÍN 'KÁRÓ) (Eq SZÍN 'TREFF)) 
T 

A NULL függvénynek egy argumentuma van. A függvény értéke T, ha 
argumentuma NIL, minden más esetben a függvény értéke NIL. 

* (NULL NIL) 
T 
* (NULL T) 
NIL 
* (SETQ SZÁM 5) 
5 
* (NULL (ZEROP SZÁM)) 
T 
Természetesen azokban a rendszerekben, ahol minden kifejezés, amelynek 
az értéke nem NIL, igaznak minősül, a NOT függvény teljesen azonos a NULL 
függvénnyel. 

További fontos predikátumok a LISTP, az NLISTP, az EqUAL és a NUMBERP. 
A LISTP predikátum azt vizsgálja, hogy argumentuma lista-e. Ennek a pre
dikátumnak a neve már megfelel a LISP elnevezési konvencióinak, mivel P 
betűvel végződik. 

* (LISTP '(A B)) 
T 
* (LISTP 'ALFA) 
NIL 

Legyen a SZÍNEK szimbólumnak az értéke egy lista, amely a francia kártya 
színeinek nevéből áll: 

* (SETq SZÍNEK '(PIKK KÖR KÁRÓ TREFF)) 
(PIKK KÖR KÁRÓ TREFF) 
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* (LISTP SZÍNEK) 
T 
* (LISTP 'SZÍNEK) 
NIL 
* (ATOM SZÍNEK) 
NIL 
* (ATOM 'SZÍNEK) 
T 

Ha a LISTP predikátumot az üres listára alkalmazzuk, a függvény értéke 
T, az üres lista tehát lista: 

* (LISTP ()) 
T 
* (LISTP NIL) 
T 

Az előbb láttuk, hogy az ATOM predikátum értéke is T, ha az üres listára 
alkalmazzuk. Ez megfelel annak, amit az üres lista kettős természetéről 
mondtunk az 1.3. szakaszban. 

Az NLISTP függvény a LISTP függvény ellentettje: akkor szolgáltatja a T 
értéket, ha argumentuma nem lista, és a NIL értéket adja, ha argumentuma 
lista: 

* (NLISTP '(A B)) 
NIL 
* (NLISTP 'ALFA) 
T 
* (NLISTP NIL) 
NIL 
Az NLISTP függvény nem azonos az ATOM függvénnyel, ha az ATOM függvényt 
alkalmazzuk a NIL argumentumra, a függvény értéke T: 

* (ATOM NIL) 
T 

Az EQ predikátumot csak atomok egyenlőségének vizsgálatára használ
juk; az EQUAL predikátum pedig tetszőleges S-kifejezések egyenlőségének el
döntésére való. Ennek a függvénynek is két argumentuma van, ha mindkét 
argumentumának az értéke ugyanaz az S-kifejezés, akkor értéke T, ha viszont 
a két argumentum értéke nem egyenlő, akkor a függvény értéke NIL. 
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* (EqUAL 'ALFA 'ALFA) 
T 
* (EQUAL 15 (TIMES 3 5)) 
T 
* (EQUAL 'ALFA 'BÉTA) 
NIL 
* (EqUAL NIL NIL) 
T 
* (EQUAL "(KUTYA MACSKA) '(KUTYA MACSKA)) 
T 
* (EQUAL '(KUTYA MACSKA) '(MEDVE FARKAS)) 
NIL 
Az EQ és EQUAL függvény közötti különbséget akkor érthetjük meg jobban, 
ha megismerjük, hogyan tárolja a LISP rendszer a számítógép tárában az 
atomokat és listákat. (L. a 6.2.5. pontot.) 

A NUMBERP predikátum értéke akkor T, ha egyetlen argumentuma szám: 

* (NUMBERP 5) 
T 
* (NUMBERP 'KILENC) 
NIL 
* (NUMBERP '(123)) 
NIL 
A NUMBERP függvény segítségével megvizsgálhatjuk, hogy megfelelő-e az ar
gumentuma egy olyan függvénynek, amelyben az argumentum értéke csak 
szám lehet. A korábban szerepelt 

(OR (GREATERP N 0) (ZEROP N)) 
kifejezést átalakíthatjuk úgy, hogy azt is megvizsgáljuk, hogy N értéke szám-
e. Itt is kihasználhatjuk az AND függvénynek azt a tulajdonságát, hogy ha 
valamelyik argumentumának értéke NIL, további argumentumai nem érté
kelődnek ki: 

* (SETq N 'KILENC) 
KILENC 
* (AND (NUMBERP N) 

(OR (GREATERP N 0) (ZEROP N))) 
NIL 
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* (SETq N (TIMES 3 3)) 
9 
* (AND (NUMBERP N) 

(0R (GREATERP N 0) (ZEROP N))) 
T 

2.4. A listák részekre bontása és felépítése 

A következőkben olyan függvényeket vezetünk be, amelyeknek argumentu
mai listák lehetnek. A legfontosabb ilyen függvények a CAR, a CDR és a CONS, 
ezek is a LISP nyelv elemi függvényei. A CAR és a CDR függvények segít
ségével a listákat alkotóelemeikre bonthatjuk, „szétszedhetjük", ezért eze
ket szelekciós műveleteknek nevezzük; a CONS függvénnyel pedig a listákat 
„összerakhatjuk", ezt konstrukciós műveletnek nevezzük. 

Az 1.3. szakaszban megismertük a lista fejének és farkának a fogalmát. 
Egy lista fejét a CAR függvény, farkát a CDR függvény segítségével állíthatjuk 
elő. A CAR egyargumentumú függvény, argumentuma kiértékelődik. Az ar
gumentum értéke csak lista lehet, a CAR függvény értéke a lista feje, azaz a 
lista első eleme. A CDR függvény ugyancsak egyargumentumú, az argumen
tum értéke itt is csak lista lehet, a CDR értéke pedig a lista farka, tehát az a 
lista, amely az első elem, a fej elvétele után megmarad. A CAR függvény ér
téke tehát tetszőleges S-kifejezés — atom vagy lista — lehet, a CDR függvény 
értéke azonban mindig lista*. 

írjuk fel az 1.3. szakasz példáit a CAR és a CDR függvény segítségével: 
* (CAR (qUOTE (KUTYA MACSKA))) 
KUTYA 
* (CDR (QUOTE (KUTYA MACSKA))) 
(MACSKA) 
A példákat természetesen leírhatjuk rövidebben is, az aposztrófjel segítsé
gével: 

A listafej nevének (CAR) körülbelüli kiejtése kár, a farok nevének (CDR) körülbelüli kiej
tése pedig káder. Az elnevezések az IBM 704 típusú számítógép architektúrájára vezethe
tők vissza: John McCarthy és munkatársai az első LISP rendszert erre a gépre dolgozták 
ki. A CAR a content of addrtss portion of register („a regiszter címrészének tartalma"), a 
CDR pedig a content of decrement portion of register („a regiszter lépésszámláló részének 
tartalma") elnevezés rövidítése. 
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* (CAR "(KUTYA MACSKA)) 
KUTYA 
* (CDR '(KUTYA MACSKA)) 
(MACSKA) 
* (CAR '(TIMES 3 5)) 
TIMES 
* (CDR '(TIMES 3 5)) 
(3 5) 
* (CAR '(KUTYA MACSKA (SZAMÁR ÖSZVÉR))) 
KUTYA 
* (CDR '(KUTYA MACSKA (SZAMÁR ÖSZVÉR))) 
(MACSKA (SZAMÁR ÖSZVÉR)) 

A CDR függvény működését szemléletesen úgy írhatjuk le, hogy a függ
vény az argumentumként megadott lista kezdő zárójelét „átemeli" a lista 
első eleme fölött, és az első elem után helyezi el, elhagyva az első elemet: 

(CDR " ( A B C ) ) -» (BC) 

Már lát tuk, hogy az egyelemű lista farka az üres lista: ha a CDR függvényt 
egyelemű listára alkalmazzuk, az üres listát kapjuk: 

* (CDR '(MAJOM)) 
NIL 

Mivel az üres listának nincsen eleme, nincs első eleme sem, ezért a fej és a 
farok fogalmát az üres listára nem értelmezzük. A CAR és a CDR függvényeket 
sem értelmezzük az üres listára, az alábbi kifejezések kiértékelése hibához 
vezet: 

* (CAR ()) 
Error: illegal argument - CAR NIL 

* (CDR (CDR '(ALFA)) 
Error: illegal argument - CDR NIL 

Az 1.3.1. pont néhány példája: 

* (CAR ' ( ( ) ) ) 
NIL 
* (CDR ' ( ( ) ) ) 
NIL 
* (CAR ' ( ( ) ( ) ) ) 
NIL 
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* (CDR ' ( ( ) ( ) ) ) 

(NIL) 

A CAR és a CDR függvény argumentuma csak lista lehet, atomi argumentumra 
a függvényeket nem alkalmazhatjuk: 

* (CAR 'ALMA) 
Error: i l l e g a l argument - CAR ALMA 

A listák részeit vizsgálhatjuk az előző pontban megismert predikátumok 
segítségével is: 

* (EQ "KUTYA (CAR '(KUTYA MACSKA))) 
T 

A következő kifejezés csak akkor ad igaz értéket, ha az L értéke egyelemű 
lista: 

(AND (LISTP L) (NOT (NULL L)) (NULL (CDR L))) 

Pl.: 
* (SETq L '(EGYELEMŰ)) 
(EGYELEMŰ) 
* (AND (LISTP L) (NOT (NULL L)) (NULL (CDR L))) 
T 
* (SETQ L '(NEM LESZ JÓ)) 
(NEM LESZ JÓ) 
* (AND (LISTP L) (NOT (NULL D ) (NULL (CDR L))) 
NIL 

A listáknak fejre és farokra való bontása alapján a listáknak az előző 
fejezetben bemutatottól eltérő grafikus ábrázolását vezethetjük be. A listát 
ismét gráffal ábrázoljuk, éspedig i r á n y í t o t t b i n á r i s fával . így nevezzük 
azokat az irányított rendezett fákat, amelyeknek minden olyan csúcspont
jából, amely nem levél, pontosan két él indul ki. Tehát minden ilyen csúcs
pontnak két fia van, egy bal oldali és egy jobb oldali fia. A gyökérpontból 
kiinduló bal oldali él végpontját feleltetjük meg a lista fejének, a jobb ol
dali él végpontját pedig a lista farkának. Ha a lista feje atom, akkor ez a 
végpont a fa egy levele. Azokból a csúcspontokból, amelyek listának felel
nek meg, ismét két él indul ki, ezek az allista fejének és farkának felelnek 
meg. Az utolsó jobb oldali levél az üres lista, ebből nem indul ki él, mivel 
az üres listának nincs feje, sem farka. Rajzoljuk le ezzel az ábrázolással az 
1.2.1. pontban lerajzolt listákat! (2.1., 2.2. és 2.3. ábra): 
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KUTYA 

MACSKA 

N1L 

SZAMÁR 

ÖSZVÉR NIL 

2.1. ábra. A (KUTYA MACSKA (SZAMÁR ÖSZVÉR)) lista 
ábrázolása bináris fával 

ALMA 

BARACK 

CSERESZNYE NIL DINNYE NIL EPER 

2.2. ábra. Az ((ALMA (BARACK CSERESZNYE)) (((DINNYE) EPER))) 
lista ábrázolása bináris fával 
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KUTYA 

NIL MACSKA NIL 

VIZSLA NIL BAROMFI 

KOPÓ 1 
KOMONDOR NIL 

SZIÁMI 

ANGÓRA 

NIL 

NIL TYÚK 

LIBA 

KACSA NIL 

2.3. ábra. A ((KUTYA (VIZSLA KOPÓ KOMONDOR)) (MACSKA (SZIÁMI ANGÓRA)) 
(BAROMFI (TYÚK LIBA KACSA))) lista ábrázolása 

bináris fával 

Ez az ábrázolási mód jól tükrözi a listák szerkezetét. Minden lista két 
részből, fejből és farokból épül fel. Az 1.2.1. pontban muta to t t ábrázolási 
mód inkább a lista szintjeit, az egyes atomok tárolási mélységét szemlélteti. 

A CONS függvény segítségével listákat állíthatunk össze. A függvénynek 
két argumentuma van, mindkét argumentum kiértékelődik. Az első argu
mentum értéke tetszőleges S-kifejezés, a második argumentum értéke lista. 
A CONS függvény értéke az a lista, amely úgy jön létre, hogy a függvény első 
argumentumát mint első listaelemet a második argumentumként megadott 
lista elejére illesztjük: 

* (CONS "A '(B O ) 
(A B C) 
* (CONS 'KUTYA "(MACSKA)) 
(KUTYA MACSKA) 
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* (CONS '(KUTYA '(MACSKA (SZAMÁR ÖSZVÉR)))) 
(KUTYA MACSKA (SZAMÁR ÖSZVÉR)) 

Ha a CONS függvény második argumentumának az értéke az üres lista, 
akkor a függvény értéke egyelemű lista: 

* (CONS 'MAJOM ( ) ) 

(MAJOM) 

* (CONS () ( ) ) 
(NIL) 

Ennek az egyelemű listának az egyetlen eleme az üres lista. 
Láthatjuk, hogy a CONS abból a két alkatrészből épít fel egy listát, 

amelyre a CAR és CDR függvények a listát szétbontják. Ha az L szimbólum 
értéke lista, akkor 

(CONS (CAR L) (CDR D ) 

éppen az L értékét adja eredményül: 

* (SETQ L ' ( A B ) ) 

(A B) 

* (CAR L) 

A 

* (CDR L) 

(B) 

és 

* (CONS (CAR L) (CDR L)) 
(A B) 

vagyis eredményül megkapjuk az L változó értékét, az (A B) listát. Ha tehát 
a LISTA változó értéke nem atom (tehát nem is az üres lista), akkor mindig 

* (EQUAL LISTA (CONS (CAR LISTA) (CDR LISTA))) 
T 

A CONS függvény működését — a CDR függvényéhez hasonlóan — úgy 
írhatjuk le szemléletesen, hogy második argumentumának, amely csak lista 
lehet, kezdő kerek zárójelét „átemeli" az első argumentum elé: 

(CONS "A '(B C)) - • ( A B C ) 

A CONS függvény működését a listák binárisfa-ábrázolásával is szemléltet
hetjük. A CONS a két argumentumát ábrázoló két bináris fát egyetlen bináris 
fává egyesíti úgy, hogy egy új gyökérpontot hoz létre. Ebből indul egy-egy él 
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a két argumentumot ábrázoló bináris fához, mégpedig a bal oldali él az első, 
a jobb oldali él pedig a második argumentumnak megfelelő bináris fához. 
Legyen 

* (SETQ Ll 'A) 
A 
* (SETQ L2 *(B C)) 
(B C) 
* (CONS Ll L2) 
(A B C) 
Ezeket a kifejezéseket bináris fákkal a 2.4 ábrán ábrázoljuk. 

11 kifejezés ábrázolása L2 kifejezés ábrázoláso 

A (BC) 

| C | NIL 

(CONS L1 L2) ábrázolása 

C NIL 

2.4. ábra. A CONS függvény alkalmazása 
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Nézzük a következő példát: 

* (CONS "TIMES ' ( 3 5)) 
(TIMES 3 5) 

A CONS függvénnyel olyan S-kifejezést hoztunk létre, amelynek első eleme egy 
függvény — a TIMES beépített függvény — neve. Ezt az S-kifejezést tehát 
mint formát ki lehet értékelni. Alkalmazzuk a kifejezésre az EVAL függvényt: 

* (EVAL (CONS 'TIMES ' ( 3 5 ) ) ) 
15 

A CONS függvény által előállított (TIMES 3 5) S-kifejezést az EVAL függvény 
kiértékelte. Ez a példa ismét azt világítja meg, hogy a LISP nyelvben „prog
ram" és „adat" között nincsenek merev válaszfalak. A CONS segítségével 
adatokból felépíthetünk egy S-kifejezést, amelyet az EVAL függvénnyel egy 
program részeként kiértékelhetünk. 

2.4.1. A CAR és a CDR függvényekből összetett függvények 

A CAR és a CDR függvények ismételt alkalmazásával tetszőleges részeket emel
hetünk ki egy listából. A (PIKK KÖR KÁRÓ TREFF) lista második elemét pl. úgy 
állíthatjuk elő, hogy a listára először a CDR függvényt alkalmazzuk: 

* (CDR "(PIKK KÖR KÁRÓ TREFF)) 
(KÖR KÁRÓ TREFF) 

így olyan listát kapunk, amelynek az előállítandó elem az első eleme. Erre 
a CAR függvényt kell alkalmaznunk, hogy az eredeti lista második elemét 
megkapjuk: 

* (CAR (CDR '(PIKK KÖR KÁRÓ TREFF))) 
KÖR 

Állítsuk elő most a 

((KINT A BÁRÁNY) (BENT A FARKAS)) 

listában elsőként előforduló atomot! Ha a CAR függvényt alkalmazzuk, a 
függvény értéke a lista első eleme: 

* (CAR "((KINT A BÁRÁNY) (BENT A FARKAS))) 
(KINT A BÁRÁNY) 

Az eredeti listában előforduló első a tom ennek a listának az első eleme, tehát 
újból a CAR függvényt kell alkalmaznunk: 
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* (CAR (CAR ' ((KINT A BÁRÁNY) (BENT A FARKAS)))) 

KINT 

A CAR és a CDR függvények ismételt alkalmazásával a listákból tetszőle
ges részeket választhatunk ki. A függvények ismételt alkalmazása azonban 
a sok zárójel miat t a kifejezéseket bonyolulttá teszi. A fenti feladatokat 
egyszerűbben megoldhatjuk, ha a CAR és CDR függvényekből összetett függ
vényeket használjuk. Ezeket minden LISP rendszer beépített függvényként 
tartalmazza. 

A CAAR függvény a CAR függvény kétszer egymás utáni alkalmazásának 
felel meg, tehát a 

(CAAR L) 

kifejezés értéke ugyanaz, mint a 

(CAR (CAR L)) 

kifejezés értéke. Hasonlóképpen a CADR függvény a CDR és a CAR függvény 
egymás utáni alkalmazásának felel meg — ebben a sorrendben —, tehát a 

(CADR L) 

kifejezés értéke ugyanaz, mint a 

(CAR (CDR L)) 

kifejezés értéke. A CDAR függvény a CAR és a CDR függvény egymás utáni 
alkalmazásának felel meg — ebben a sorrendben —, a 

(CDAR L) 

kifejezés értéke tehát ugyanaz, mint a 

(CDR (CAR L)) 

kifejezés értéke. Végül a CDDR függvény a CDR függvény kétszer egymás utáni 
alkalmazásának felel meg, a 

(CDDR L) 

kifejezés értéke ugyanaz, mint a 

(CDR (CDR L)) 

kifejezés értéke. 
Előző példáinkat az újonnan bevezetett függvények segítségével így ír

hatjuk: 

* (CADR '(PIKK KÖR KÁRÓ TREFF)) 
KÖR 
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* (CAAR '((KINT A BÁRÁNY) (BENT A FARKAS))) 

KINT 

Alkalmazzuk a többi újonnan bevezetett függvényt is a 
((KINT A BÁRÁNY) (BENT A FARKAS)) 
listára! 
* (CADR '((KINT A BÁRÁNY) (BENT A FARKAS))) 
(BENT A FARKAS) 
* (CDAR '((KINT A BÁRÁNY) (BENT A FARKAS))) 
(A BÁRÁNY) 
* (CDDR '((KINT A BÁRÁNY) (BENT A FARKAS))) 
NIL 
A CAR és a CDR függvényekből ilyen módon sok függvényt származtatha
tunk. A legtöbb LISP rendszer tartalmazza a kétszeri függvényalkalmazás
ból adódó függvények mintájára alkotható, háromszori, ill. többszöri alkal
mazásnak megfelelő függvényeket is. A 

(CAAAR L) 

kifejezés értéke ugyanaz, mint a 

(CAR (CAR (CAR L))) 

értéke, 

(CAADR L) 

értéke ugyanaz, mint a 

(CAR (CAR (CDR L))) 

értéke, 

(CDDDR L) 

értéke ugyanaz, mint a 

(CDR (CDR (CDR L))) 

értéke, 

(CAAAAR L) 

értéke ugyanaz, mint a 

(CAR (CAR (CAR (CAR L)) ) ) 

értéke, 

(CAAADR L) 
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értéke ugyanaz, mint a 

(CAR (CAR (CAR (CDR L ) ) ) ) 

értéke és így tovább. Hasonlóképpen értelmezhetők a C. . . R függvények 
nagyobb mélységig is. 

A C . . . R függvények elnevezése tükrözi azt a módot, ahogyan a CAR és a 
CDR függvényekből felépülnek. Az A és a D betűk a függvények nevében éppen 
a CAR és CDR függvények alkalmazásának fordított sorrendjében helyezkednek 
el. Ezt úgy jegyezhetjük meg, hogy az a betű (A vagy D) áll a függvény ne
vében az argumentumhoz „közeiebb", amelyiknek megfelelő függvény előbb 
alkalmazódik rá: (CADR L) az L lista CDR-jének a CAR-ja. 

Nézzünk még néhány további példát! Láttuk, hogy egy lista második 
elemét a CADR függvény segítségével állíthatjuk elő. Egy lista harmadik 
elemét úgy kaphatjuk meg, hogy Kétszer alkalmazzuk a CDR függvényt, majd 
ezután a CAR függvényt, azaz: 

* (CADDR '(PIKK KÖR KÁRÓ TREFF)) 
KÁRÓ 
Legyen 
* (SETQ L '((AB) (C D) (E F))) 
((A B) (C D) (E F)) 
Alkalmazzuk erre a listára a CADADR függvényt! A következő lépésekben 
haladunk: 

(CDR L) értéke ((C D) (E F)) 
(CADR L) értéke (C D) 
(CDADR L) értéke (D) 
(CADADR L) értéke D 

A CADADR függvény segítségével a D elemet kaptuk meg. Figyeljünk fel 
arra, hogy az L változó értéke eközben nem változott meg, mivel a CAR, a 
CDR és a C. . .R függvények egyikének sincs mellékhatása. 

Határozzuk meg, hogy a CAR, ill. CDR függvények milyen kombinációit 
kell használnunk ahhoz, hogy rendre megkapjuk egy lista első, második, 
harmadik és további elemeit! Az első listaelemet a CAR függvény állítja 
elő, példáinkban pedig már lát tuk, hogy egy lista második elemét a CADR 
függvény, harmadik elemét a CADDR függvény segítségével kaphatjuk meg. 
Beláthatjuk, hogy az n-edik listaelemet a CAD. . . DR függvény állítja elő, ahol 
a függvény nevében az A betű t n-1 darab D betű követi. Legyen pl.: 

* (SETQ Ll ' ( ( A B) ((C D) E) F (G H I ) ( J ) ) ) 

((A B) ((C D) E) F (G H I ) ( J ) ) 
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A listának öt eleme van, a CAR és a CAD. . .DR függvények alkalmazásával 
rendre a következő értékeket kapjuk: 

* (CAR Ll) 
(A B) 
* (CADR Ll) 
((C D) E) 
* (CADDR Ll) 
F 
* (CADDDR Ll) 
(G H I) 
* (CADDDDR Ll) 
(J) 
Tovább nem folytathatjuk az eljárást, a CADDDDDR függvényt már nem al
kalmazhatjuk a listára. (CDDDDR Ll) értéke ugyanis a ( ( J ) ) egyelemű lista, 
ennek a listának a CDR-je pedig az üres lista, (CDDDDDR Ll) értéke tehát NIL. 
Ennek a CAR-ja pedig nincs értelmezve. 

A feladat végiggondolásával beláttuk, hogy egy lista elemeit rendre a 
CAR, CADR, CADDR, CAD. . .DR függvényekkel kaphatjuk meg: az utolsó listaelem 
elérése után a CAD. . .DR függvényeket már nem képezhetjük tovább. 

A C. . .R függvények használatakor vigyáznunk kell arra, hogy ezeknek 
— ugyanúgy, mint a CAR és a CDR függvénynek — az argumentuma csak lista 
lehet. 

Megjegyezzük, hogy a LISP rendszerek a C. . .R függvényeket általában 
csak meghatározott mélységig tartalmazzák beépített függvényként; csak 
azokat a függvényeket ismerik, amelyekben a C és az R között megadott 
számú — legfeljebb három vagy legfeljebb öt — A, ill. D betű áll. Ha a prog
ramozónak ennél nagyobb mélységig összetett C. . .R függvényekre is szük
sége van, akkor egymás után többször kell C. . .R függvényeket alkalmaznia, 
vagy neki magának kell az összetett függvényeket definiálnia. Ennek módját 
a 3. fejezetben ismerjük meg. 
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2 .5 . L i s t á k l é t r e h o z á s a . A z APPEND és a LIST 

A CONS függvényen kívül az APPEND és a LIST függvénnyel is létrehozhatunk 
listákat. 

Az APPEND függvénynek két argumentuma van, ezeknek az értéke csak 
lista lehet. A függvény a két lista elemeit egyetlen listába fűzi: 

* (APPEND ' ( A B ) "(CD)) 
(A B C D) 

Itt a két argumentum értéke az (A B) és a (C D) lista. A függvény olyan 
listát hoz létre, amelyben az első lista elemei után következnek a második 
lista elemei. Egy másik példa: 

* (APPEND '(MICIMACKÓ (MALACKA)) 
'(NYUSZI (BARÁTAI ÉS ÜZLETFELEI))) 

(MICIMACKÓ (MALACKA) NYUSZI (BARÁTAI ÉS ÜZLETFELEI)) 

Itt a két listának allistái is vannak. További példák: 

* (SETQ Ll '(ALMA BARACK)) 
(ALMA BARACK) 
* (SETq L2 '(CSERESZNYE DINNYE)) 
(CSERESZNYE DINNYE) 
* (SETq L3 '(EPER FÜGE)) 
(EPER FÜGE) 
* (APPEND Ll L2) 
(ALMA BARACK CSERESZNYE DINNYE) 
* (APPEND (APPEND Ll L2) L3) 
(ALMA BARACK CSERESZNYE DINNYE EPER FÜGE) 
* (APPEND Ll NIL) 
(ALMA BARACK) 
* (APPEND NIL L2) 
(CSERESZNYE DINNYE) 
* (APPEND NIL NIL) 
NIL 
Példáink azt mutatják, hogy ha az APPEND egyik argumentuma az üres lista, 
akkor a függvény értéke a másik argumentum értéke lesz. 
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Az APPEND működését úgy is szemléltethetjük, hogy elhagyjuk az argu
mentumként megadott első lista bezáró zárójelét, és a második argumentum 
kezdő zárójelét: 

(APPEND '(A B C) '(D E F)) -+ (A B C D E F) 

A LIST függvény tetszőleges számú S-kifejezésből hoz létre új listát. 
A függvény akárhány-argumentumú; argumentumai kiértékelődnek, értékük 
tetszőleges S-kifejezés lehet. A LIST olyan listát hoz létre, amelynek elemei 
az argumentumok értékei: 

* (LIST 'ALFA 'BÉTA "GAMMA) 
(ALFA BÉTA GAMMA) 
* (LIST '(A B) '(C D)) 
((A B) (C D)) 
* (LIST (EXPT 1 2) (EXPT 2 2) (EXPT 3 2)) 
(1 4 9) 
A LIST függvényt az APPEND függvénnyel összevetve tehát azt látjuk, hogy 
az APPEND az argumentumként megadott listák elemeiből épít fel egy listát, 
a LIST függvény pedig az argumentumként megadott kifejezésekből. 

* (LIST "(MICIMACKÓ (MALACKA)) 
"(NYUSZI (BARÁTAI ÉS ÜZLETFELEI))) 

((MICIMACKÓ (MALACKA)) (NYUSZI (BARÁTAI ÉS ÜZLETFELEI))) 
Tegyük fel, hogy az Ll, L2 és L3 listákra vonatkozó értékadások továbbra 

is érvényesek. Ekkor 

* (LIST Ll L2 L3) 
((ALMA BARACK) (CSERESZNYE DINNYE) (EPER FÜGE)) 

Az APPEND függvény argumentumai csak listák lehetnek, a LIST függvény 
argumentumai azonban tetszőleges S-kifejezések is. 

* (LIST '(ALFA BÉTA) 'GAMMA) 
((ALFA BÉTA) GAMMA) 
* (LIST 1 2 3 4 5 6 7 8 9) 
( 1 2 3 4 5 6 7 8 9) 
* (LIST (CAR '(ALFA BÉTA)) 

(CAR "(GAMMA DELTA))) 
(ALFA GAMMA) 
* (LIST Ll NIL) 
((ALMA BARACK) NIL) 



84 2. fejezet: A LISP ajapvető függvényei 

* (LIST NIL Ll) 
(NIL (ALMA BARACK)) 
* (LIST NIL NIL) 
(NIL NIL) 

A LIST függvény hatását szemléletesen úgy jegyezhetjük meg, hogy 
argumentumait — mint listaelemeket — egy kezdő és egy bezáró zárójel 
közé foglalja: 

(LIST 'A 'B *C) -> (A B C) 

Legyen 

* (SETQ L '((KINT A BÁRÁNY) (BENT A FARKAS))) 
((KINT A BÁRÁNY) (BENT A FARKAS)) 
és állítsuk elő a 

((BENT A BÁRÁNY) (KINT A FARKAS)) 

listát! Ez pl. a következőképpen lehetséges: 

* (LIST (CONS (CAADR L) (CDAR L)) 
(CONS (CAAR L) (CDADRL))) 

((BENT A BÁRÁNY) (KINT A FARKAS)) 

A következő példák segítségével jobban megérthetjük az APPEND, a LIST, 
a CONS, a CAR és a CDR függvények közötti összefüggéseket. Legyen az Ll 
szimbólum értéke továbbra is az (ALMA BARACK) lista, az L2 szimbólumé 
pedig a (CSERESZNYE DINNYE) lista! Ekkor 

* (CAR (APPEND Ll L2)) 
ALMA 
* (CAR Ll) 
ALMA 
* (CDR (APPEND Ll L2)) 
(BARACK CSERESZNYE DINNYE) 
* (APPEND (CDR Ll) L2) 
(BARACK CSERESZNYE DINNYE) 
* (CAR (LIST Ll L2)) 
(ALMA BARACK) 
* (CDR (LIST Ll L2)) 
((CSERESZNYE DINNYE)) 
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* (LIST L2) 
((CSERESZNYE DINNYE)) 
* (CONS L2 NIL) 
((CSERESZNYE DINNYE)) 
Általában is igazak a következő összefüggések: ha Ll és L2 értéke egy-egy 
lista, akkor az egy sorban levő kifejezések értékei azonosak: 
(CAR (APPEND Ll L2)) (CAR Ll) 
(CDR (APPEND Ll L2)) (APPEND (CDR Ll) L2) 
(CAR (LIST Ll L2)) Ll 
(CDR (LIST Ll L2)) (LIST L2) 
(CONS L NIL) (LIST L) 

Az ebben a fejezetben megismert függvények (CAR, CDR, CONS, APPEND, 
LIST) közös tulajdonsága, hogy argumentumaikat nem változtatják meg, 
nincs mellékhatásuk. Ha pl. az 

* (APPEND Ll L2) 

(ALMA BARACK CSERESZNYE DINNYE) 
kiértékelés után kiértékeljük az Ll, L2 változókat, azt tapasztaljuk, hogy 
értékük nem változott meg: 

* Ll 
(ALMA BARACK) 
* L2 
(CSERESZNYE DINNYE) 
Később, a 6.3. szakaszban megismerünk olyan listaalkotó függvényeket is, 
amelyek befolyásolják argumentumaik értékét. 

2.6. Feladatok 

1. f e l ada t 
Mi a következő formák értéke és kiértékelésük mellékhatása? 
a) (SETq ALFA 4) 
b) (SETQ HAMIS NIL) 
c) (SETQ BÉTA 'GAMMA) 
d) (SETQ MADARAK '(VERÉB RIGÓ CINKE)) 
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e) (SETQ 
MICIMACKÓ-BARÁTAI 
'(MALACKA FÜLES (KANGA ZSEBIBABA))) 

f) (SETQ ÖSSZEG (PLUS 3 4 5)) 

2. f e l ada t 
Mi a következő formák értéke és kiértékelésük mellékhatása (ha van)? 
a) (SETQ ALFA '(PLUS 3 2)) 
b) (SETQ BÉTA ALFA) 
c) (SETq GAMMA BÉTA) 
d) BÉTA 
e) GAMMA 
f) (EVAL GAMMA) 
g) (EVAL BÉTA) 
h) (EVAL ALFA) 

3. feladat 
Keressük meg, hogy a SETQ alábbi alkalmazásai közül melyek hibásak! 
a) (SETQ IGAZ T) 
b) (SETQ NIL ÜRES) 
c) (SETQ T IGAZ) 
d) (SETQ 'ALFA 'BÉTA) 
e) (SETQ SZORZAT (TIMES 9 8)) 
f) (SETq '(ALFA BÉTA) '(GAMMA DELTA)) 

4. feladat 
írjunk fel egy — két változót tartalmazó — kifejezést, amely az A és B 
változók ugyanazon értékeire ad igaz, ill. hamis értéket, mint az 
a) (AND A B) kifejezés, és a kifejezésben csak az OR és NOT függvények 

szerepeljenek; 
b) (OR A B) kifejezés, és a kifejezésben csak az AND és NOT függvények 

szerepeljenek! 

5 . f e l a d a t 
Mi az alábbi S-kifejezések értéke? 
a) (CAR '(CSALOGATJA CSEMEGÉVEL (MUCI PARIPÁJÁT))) 
b) (CAR '(SAS NEM FOGDOS LEGYEKET)) 
c) (CAR '((SAS VÉRCSE HÉJA) (CINKE RIGÓ))) 
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d) (CDR '(CSALOGATJA CSEMEGÉVEL (MUCI PARIPÁJÁT))) 
e) (CDR '(SAS NEM FOGDOS LEGYEKET)) 
f) (CDR '((SAS VÉRCSE HÉJA) (CINKE RIGÓ))) 
g) (CAR '(PLUS 3 8)) 
h) (CDR '(PLUS 3 8)) 

6. feladat 
Mi a következő kifejezések kiértékelésének eredménye? 
a) (SETq LISTA '(ALFA (BÉTA (GAMMA (DELTA))))) 
b) (SETq ZOO 

'((MEDVE FARKAS) (OROSZLÁN TIGRIS) 
(MAJOM) 
(ZEBRA ANTILOP))) 

c) (SETQ NÍLUS 
'((VÍZILÓ) (KROKODIL) (ÍBISZ-MADÁR))) 

d) (CAR LISTA) 
e) (CADR LISTA) 
f) (CAADR LISTA) 
g) (CAAADR LISTA) 
h) (CDDR LISTA) 
i) (CAR ZOO) 
j) (CDR ZOO) 
k) (CDADR ZOO) 
1) (CAAAR ZOO) 

m) (CAAR NÍLUS) 
n) (CAADR NÍLUS) 
o) (CAADDR NÍLUS) 

7. feladat 
Ábrázoljuk az előző feladatban szereplő LISTA, ZOO és NÍLUS listákat irányí
tott bináris fával! 

8. feladat 
Mi a következő kifejezések kiértékelésének eredménye? 
a) (SETQ Ll '((A B) (C D) (E F))) 
b) (SETQ L2 '((G H) ((I J) K) L (M N 0) (P))) 
c) (CAR (APPEND Ll L2)) 
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(CAR Ll) 

(CDR (APPEND Ll L2)) 

(APPEND (CDR Ll) L2) 

(CAR (LIST Ll L2)) 

(CDR (LIST Ll L2)) 

(APPEND (CAR Ll) (CDR L l ) ) 

(LIST (CAR Ll) (CDR L l ) ) 

(APPEND NIL NIL) 

(LIST NIL NIL) 

9. f e l ada t 
Legyen 

(SETQ L '((KINT A BÁRÁNY) (BENT A FARKAS))) 

A 2.5. szakaszban az L listából a LIST, a CONS és a C. . .R függvények alkal
mazásával előállítottuk a 

((BENT A BÁRÁNY) (KINT A FARKAS)) 

listát. Állítsuk elő ugyanezt a listát 
a) csak a CONS és a C. . .R függvények, 
b) az APPEND, a CONS é s a C . R függvények segítségével! 



3. fejezet 

A függvény definíciók 

3.1. Függvények definiálása 

Az előző fejezetekben megismert függvények a LISP beépített függvényei, 
ezek a nyelvben már definiálva vannak, tehát minden további nélkül hasz
nálhatjuk őket. Arra is szükségünk van azonban, hogy mi magunk is beve
zethessünk függvényeket. 

Ha pl. egy feladat megoldása során többször kell számok négyzetét 
kiszámítanunk, használhatjuk az EXPT függvényt vagy a TIMES függvényt, 
azonban minden alkalommal le kell írnunk a függvény argumentumait az 

(EXPT N 2) 

ill. a 

(TIMES N N) 

alakban. It t N az a változó, amelynek értékét négyzetre kell emelnünk. Egy
szerűbben végezhetjük el a feladatot, ha egy új, egyargumentumú függvényt 
definiálunk, amely előállítja egy szám négyzetét. A függvény neve legyen 
NÉGYZET, argumentuma pedig az a szám, amelynek a négyzetét ki akarjuk 
számítani. A NÉGYZET függvényt a DE függvény segítségével definiálhatjuk: 

(DE NÉGYZET (N) (TIMES N N)) 

Az értelmezőprogram ennek az S-kifejezésnek a kiértékelésekor a kiértékelés 
mellékhatásaként feljegyzi a függvény definícióját. Ezután a programozó 
ugyanúgy használhatja a NÉGYZET függvényt, mint a beépített függvényeket. 
A kiértékelés természetesen az S-kifejezés értékét is előállítja: ez az éppen 
definiált függvény neve, példánkban tehát a NÉGYZET függvényé: 

* (DE NÉGYZET (N) (TIMES N N)) 
NÉGYZET 
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* (NÉGYZET 6) 
36 

Minden, ami a LISP nyelvben egyáltalán kiértékelhető — a függvényde
finíció is — S-kifejezés. A DE függvény argumentumai írják le a függvény 
definícióját. A DE akárhány-argumentumú függvény, de legalább három ar
gumentumának kell lennie. Az argumentumok jelentése: 
— a DE első argumentuma szimbolikus atom, a definiálandó függvény neve; 
— a második argumentum egy szimbolikus atomokból álló lista, a defi

niálandó függvény lambdavál tozó inak* , vagy röviden v á l t o z ó i n a k 
listája. Ennek annyi eleme van, ahány argumentuma van a függvény
nek; 

— a harmadik argumentum (és az esetleges többi argumentum) S-kifejezés, 
amely tartalmazhatja a lambdaváltozók listájában szereplő szimbólu
mokat. Ezek az S-kifejezések alkotják a függvény törzsé t , amely meg
határozza az elvégzendő feladatot, a függvény értékének meghatározá
sához szükséges, az argumentumon, ill. argumentumokon végrehajtandó 
műveleteket. 
Esetünkben a függvény neve NÉGYZET, a változók listája egyelemű, mivel 

a függvény egyargumentumú. A NÉGYZET függvénynek N az egyetlen lambda-
változója. A függvény törzse egyetlen S-kifejezésből, a 

(TIMES N N) 

kifejezésből áll, amely tartalmazza a függvény N lambdaváltozóját. Az elvég
zendő feladatot úgy oldjuk meg, hogy az N értékét megszorozzuk önmagával. 

A DE függvény argumentumai nem értékelődnek ki, tehát ez nem eval-
típusú függvény. A DE függvény értéke a definiált függvény neve, a DE mel
lékhatása pedig abban áll, hogy a definíciót az értelmezőprogram feljegyzi. 
A DE függvényt tehát , mint az eddig megismert más mellékhatással ren
delkező függvényeket is, elsősorban nem az értékéért, hanem mellékhatása 
miatt alkalmazzuk. 

Vizsgáljuk meg, hogyan alkalmazza az értelmezőprogram a NÉGYZET 
függvényt egy argumentumra! Ha az értelmezőprogram a 

(NÉGYZET 6) 

S-kifejezést olvassa be, amelynek első eleme a NÉGYZET függvénynév, máso
dik eleme — a függvény argumentuma — pedig 6, ekkor először az argu
mentumként megadott S-kifejezés értékelődik ki: esetünkben ez a 6 szám, 

A lambdaváltozó elnevezés az Alonzo Church nevéhez fűződő A-kalkulusból ered. Az 
elnevezés részletesebb magyarázatára az 5. fejezetben visszatérünk. 
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amelynek értéke Önmaga. Ezt az értéket az értelmezőprogram hozzáren
deli, hozzáköti a definícióban szereplő N lambdaváltozóhoz. Ezt a folyamatot 
l ambdakötesnek nevezzük. A lambdaváltozókat ezért a függvénydefiníci
óra vonatkoztatva kötöt t v á l t o z ó n a k is nevezzük. 

Az argumentum értékének a lambdaváltozóhoz való hozzárendelése csak 
a függvénykifejezés kiértékelésének ta r tamára érvényes. 

Az értelmezőprogram az N változónak a lambdakötésben kapott értéké
vel értékeli ki a függvénydefiníció törzsét alkotó S-kifejezéseket; esetünkben 
a törzs egyetlen kifejezés, a (TIMES N N) S-kifejezés. A (NÉGYZET 6) függ
vénykifejezés értéke a (TIMES N N) kifejezés értéke, ahol N értéke 6, azaz 

* (NÉGYZET 6) 
36 

Nézzünk más példákat is a NÉGYZET függvény alkalmazására! Az argu
mentum nemcsak szám lehet, hanem más S-kifejezés is, amelynek az értéke 
szám: 

* (NÉGYZET (TIMES 5 (PLUS 2 4 ) ) ) 
900 

Először az argumentum, azaz a 

(TIMES 5 (PLUS 2 4)) 

S-kifejezés értékelődik ki, az N változó értéke ennek az értéke lesz (ehhez „kö
tődik"), azaz 30. így értékelődik ki a függvény törzse, és a függvény kifejezés 
értéke a 

(TIMES N N) 

S-kifejezés értéke lesz, azaz 900. Hasonlóképpen 

* (NÉGYZET (TIMES (DIFFERENCE 9 3) 
(PLUS 13))) 

576 
A definícióban nincs lényeges szerepe annak, hogy éppen az N szimbólumot 
használtuk lambdaváltozóként. A fentivel teljesen azonos értékű a definíció, 
ha lambdaváltozóként egy másik szimbólum szerepel: 

* (DE NÉGYZET (M) (TIMES M M)) 
---Function NÉGYZET redefined 
NÉGYZET 
* (NÉGYZET 6) 
36 



' 
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A Function NÉGYZET redef ined üzenet jelzi, hogy ezzel a NÉGYZET függvény 
előző definícióját az értelmezőprogram nyilvántartásában egy új definícióval 
cseréltük fel. Ha ezután a NÉGYZET függvényt alkalmazzuk, az értelmező-
program a függvény új definícióját használja. Esetünkben azonban az új 
definíció teljesen egyenértékű az előzővel. 

A DE segítségével a beépített függvények definícióját is megváltoztathat
juk, azokat is újradefiniálhatjuk. Ezzel a lehetőséggel nagyon óvatosan kell 
bánnunk, mivel egy hibás vagy át nem gondolt újradefiniálás az értelmező
programot is működésképtelenné teheti. 

A NÉGYZET függvényt másképpen is definiálhatjuk, ha az EXPT beépített 
függvényt használjuk: 

* (DE NÉGYZET (N) (EXPT N 2)) 
Function NÉGYZET redefined 

NÉGYZET 

* (NÉGYZET 6) 
36 

Az 1.5. szakaszban kiszámítottuk az első öt egész szám négyzetösszegét. 
A NÉGYZET függvény definíciójának birtokában ezt most egyszerűbben is 
felírhatjuk: 

* (PLUS (NÉGYZET 1) (NÉGYZET 2) (NÉGYZET 3) (NÉGYZET 4) (NÉGYZET 5)) 
55 

A NÉGYZET függvény törzse egyetlen S-kifejezésből áll. Egy függvény 
törzse több S-kifejezésből is állhat. Az ilyen függvény kiértékelésekor a 
törzset alkotó kifejezések rendre kiértékelődnek, és a függvény értéke az 
utoljára kiértékelt S-kifejezés értéke lesz. 

A függvénydefiníció általános alakját így írhatjuk fel: 
(DE függvénynév (változói változó2. .. változón) 

S-kifejezési 
S-kifejezés? 

S-kifejezésm) 
Itt a függvénynév a definiálandó függvény nevét jelenti, ezt követi a 

lambdaváltozók listája: változói, változói, ... változón szimbólumok, n a 
lambdaváltozók száma. Jól jegyezzük meg, hogy a függvénynév és a lambda
változók egyaránt csak szimbolikus atomok lehetnek. A T és a NIL különleges 
atomok azonban nem szerepelhetnek sem függvénynévként, sem lambda-
változóként. A függvény törzse egy vagy több S-kifejezésből áll, ezek tartal
mazhatják a lambdaváltozókat. 
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Ha az így definiált függvényt argumentumokra alkalmazzuk, akkor az 
S-kifejezésben a függvénynevet annyi argumentumnak kell követnie, ahány 
lambdaváltozót a definíció tartalmaz. A 

(.függvénynév argumentumi ... argumentumn) 

S-kifejezés kiértékelésekor az argumentumok kiértékelődnek, és az értelmező
program a lambdakötésben az egyes argumentumok értékét rendre hoz
zárendeli a megfelelő lambdaváltozóhoz, az első argumentum értékét az 
első változóhoz és így tovább. Ez a hozzárendelés azonban ideiglenes, csak 
a függvénykifejezés kiértékelésének ta r tamára érvényes. Ezután pedig az 
értelmezőprogram kiértékeli a függvény törzsét. Az utoljára kiértékelt ki
fejezés értéke lesz a függvény értéke. 

Definiálhatunk olyan függvényt is, amelynek nincs argumentuma. Ekkor 
a definícióban a lambdaváltozók listája az üres lista lesz: 

* (DE BEMUTATKOZOM ( ) 

'(NEVEM RÉZ JEROMOS)) 
BEMUTATKOZOM 
A függvény alkalmazásakor olyan S-kifejezést írunk le, melynek egyetlen 
eleme a függvénynév: 

* (BEMUTATKOZOM) 
(NEVEM RÉZ JEROMOS) 

3.2. A kötött és a szabad változók 

Az 1.5.1. pontban megismertük a REMAINDER függvényt, amely két egész szám 
osztásának maradékát állítja elő. Vannak olyan LISP rendszerek, amelyek 
ezt a függvényt nem tartalmazzák, ezért definiálnunk kell, ha szükségünk 
van rá. 

A beépített függvények újradefiniálása veszélyes lehet. Ezért ha köny
vünkben olyan függvény definícióját mutatjuk be, amelyet egyes LISP vál
tozatok beépítet t függvényként tartalmaznak, akkor a függvény nevéhez az 
ÚJ- előtagot illesztjük. Ezért az Olvasónak nem kell attól tar tania , hogy új
radefiniál egy beépített függvényt, amikor könyvünk példáit egy LISP válto
zattal kipróbálja. Az ilyen függvények bemutatása, definiálása után azonban 
a könyv hátralevő részében általában az ÚJ- előtag nélküli változatot alkal
mazzuk. 
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A függvényt tehát ÚJ-REMAINDER néven definiáljuk: 

* (DE ÜJ-REMAINDER (MN) ;M maradéka N-nel osztva 
(DIFFERENCE M (TIMES N (QUOTIENT M N)))) 

ÚJ-REMAINDER 

A DE függvény első argumentuma az ÚJ-REMAINDER, a függvény neve. A 
második argumentum az M és az N lambdaváltozókból álló (M N) lista, mivel 
a függvénynek két argumentuma van. A definíció törzse egyetlen S-kifejezés, 
ez leírja az M és az N változókon elvégzendő műveleteket: 

(DIFFERENCE M (TIMES N (QUOTIENT MN))) 

Az M változó értékéből levonjuk az N értékének, valamint (QUOTIENT M N) 
értékének a szorzatát. A függvény értéke ennek a kifejezésnek az értéke lesz. 
A függvényt a következőképpen alkalmazhatjuk: 

* (ÚJ-REMAINDER 17 3) 
2 
* (ÚJ-REMAINDER -17 3) 
-2 
* (ÚJ-REMAINDER (NÉGYZET 5) (NÉGYZET 3)) 
7 

Kísérjük végig, hogy mi történik a függvény változóival a függvénykife
jezés kiértékelésekor! Az 

(ÚJ-REMAINDER 17 3) 
kifejezésben a függvény argumentumai a 17 és a 3. A lambdakötés során az 
M lambdaváltozóhoz hozzárendelődik az első argumentum értéke, a 17, az N 
változóhoz pedig a második argumentum értéke, a 3. A függvény törzse, a 

(DIFFERENCE M (TIMES N (QUOTIENT MN))) 

S-kifejezés, ezekkel az értékekkel értékelődik ki. A kiértékelés eredménye az 
osztási maradék értéke lesz, azaz 2. 

Az M és az N változóhoz tehát a függvénykifejezés kiértékelésének kez
detén a megfelelő argumentum értéke rendelődik hozzá. Mi történik a vál
tozó értékével a függvénykifejezés kiértékelése után? Már mondottuk, hogy 
a hozzárendelés csak a függvénykifejezés kiértékelése alatt érvényes, u tána 
a változó elveszíti a lambdakötésben hozzárendelt értéket. Ha a függ vény ki
fejezés kiértékelése előtt volt érték hozzárendelve, akkor visszakapja ezt az 
értéket; ha a változónak előzőleg sem volt értéke, akkor a kiértékelés után 
továbbra sem lesz. 
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Ha az ÚJ-REMAINDER függvény előző definíciója érvényben van, de az M 
változónak előzőleg nem volt értéke: 

* (ÚJ-REMAINDER 17 3) 

2 

* M 

Error: unbound variable - M 
Hibajelzést kapunk, mert az (ÚJ-REMAINDER 17 3) kifejezés kiértékelése u tán 
az M változónak nincsen értéke. 

Ha az M változónak előzőleg már volt értéke, akkor kiértékelés után 
visszakapja előző értékét. Tegyük fel, hogy az N változónak nincsen értéke: 

* (SETQ M (PLUS 9 7)) 
16 
* (ÚJ-REMAINDER 38 5) 
3 
* M 

16 

* N 
Error : unbound va r i ab le - N 

Kezdetben az M változó értéke 16. Az 

(ÚJ-REMAINDER 38 5) 
S-kifejezés kiértékelésekor az M változóhoz a 38 értéket, az N változóhoz az 5 
értéket rendeli az értelmezőprogram. A hozzárendelés azonban csak a függ
vénykifejezés kiértékelése alatt érvényes, ez után az M változó visszakapja 
előző értékét, a 16-ot, az N változónak pedig nincs értéke. 

A LISP-ben tehát meg kell különböztetnünk a változók g lobál i s és 
lokális értékét . Egy változó globális értéket ér tékadásban a SETQ függ
vénnyel kaphat , a l a m b d a k ö t é s b e n kapott érték pedig lokális érték. Pél
dánkban kezdetben az M változó globális értéke 16, az N változónak nincs 
globális értéke. Az ÚJ-REMAINDER függvény alkalmazásakor mindkét változó a 
lambdakötésben lokális értéket kap, az értelmezőprogram azonban megőrzi 
M globális értékét. Az M és az N változónak a lokáüs értéke vesz részt a függ
vény törzsének kiértékelésében: a kiértékelés után ez az érték elvész, és az M 
változó értékére való hivatkozáskor ismét annak globális értékét kapjuk. Ha 
azonban a változónak — mint példánkban az N-nek — nincs globális értéke, 
akkor nem lesz értéke a kiértékelés után sem, és az értékére való hivatkozás 
hibát okoz. 
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Nézzünk egy másik függvénydefiníciót: 

* (DE MELLÉKHATÁS (N) 
(SETQ N (TIMES N 2)) 
(SETQ M N)) 

MELLÉKHATÁS 

A függvény az N változóhoz a lambdakötésben kapott értékének 2-szeresét 
rendeli hozzá, majd az N így megváltoztatott értékét hozzárendeli az M 
változóhoz. Ez az érték lesz a függvény értéke is. 

Az eddigi függvénydefiníciók törzse lambdaváltozókon kívül más vál
tozókat nem tar talmazott . Ennek a függvénynek a törzse azonban az N 
lambdavaltozón kívül az M változót is tartalmazza, amely nem szerepel a 
lambdaváltozók listáján, hanem s z a b a d v á l t o z ó . Egy függvénydefinícióra 
vonatkoztatva szabad változónak nevezzük azt a változót, amely a függ
vény törzsében szerepel, de nem lambdaváltozó. A szabad változó nem kap 
értéket a lambdakötés révén. 

Kövessük néhány esetben a MELLÉKHATÁS függvény alkalmazását! Tegyük 
fel, hogy az M és az N változóknak még nincs globális értéke. 

* (MELLÉKHATÁS 23) 
46 
* M 
46 
* N 

Error: unbound variable - N 
A (MELLÉKHATÁS 23) S-kifejezés kiértékelésekor az N változóhoz hozzárende
lődik az argumentum értéke, azaz 23. A törzsben a 

(SETQ N (TIMES N 2)) 

kifejezés kiértékelésének mellékhatásaként az N változó új értéke előző ér
tékének a 2-szerese, azaz 46 lesz. A (SETQ M N) kifejezés kiértékelése az M 
változóhoz is ugyanezt az értéket rendeli hozzá. Mivel a (SETQ M N) a függ
vény törzsében az utoljára kiértékelt S-kifejezés, ennek az értéke, azaz 46 
lesz a (MELLÉKHATÁS 23) kifejezés értéke is. 

Mivel az M szabad változó, a függvény törzsében történő értékadásokban 
a globális értéke változik meg, és az új értékét megőrzi a kiértékelés után 
is. Az N változónak azonban a SETq hatására a lokális értéke változik meg, 
és a kiértékelés után a lokális érték elvész. Mivel az N-nek nem volt globális 
értéke, ezért a kiértékelés után sem lesz. 

Adjuk most az N, az M és a K változóknak a következő értékeket: 



3.2. A kötött és a szabad változók 97 

* (SETQ N 9) 
9 
* (SETQ M 15) 
15 
* (SETQ K 23) 
23 

Hogyan alakul a változók értéke a 

(MELLÉKHATÁS K) 
S-kifejezés kiértékelésekor? Az N változóhoz ismét hozzárendelődik az ar
gumentum értéke, ez most a K változó értéke, azaz 23. Az N értéke ezután 
ennek a 2-szerese, azaz 46 lesz, majd ez lesz az M változónak és a függvény
kifejezésnek az értéke is: 

* (MELLÉKHATÁS K) 
46 

Mi lesz a változók értéke a kiértékelés után? 

* N 
9 
* M 
46 
* K 
23 

Az N változó globális értéke továbbra is 9. Az M változó értéke a függvényki
fejezés kiértékelésékor kapott érték, azaz 46. A K változó értéke változatlan 
marad: a kiértékelésben ugyanis maga a K változó nem vett részt. Szerepe 
csak annyi, hogy az értéke az argumentumok kiértékelésekor hozzárendelő
dött az N változóhoz. 

A függvények argumentumaként megadott szimbólum tehát kiértékelő
dik, és értéke hozzárendelődik a megfelelő lambdaváltozóhoz, magának az 
argumentumként megadott szimbólumnak az értéke azonban nem változik 
meg a függvénykifejezés kiértékelése során*. 

Egy változó lehet kötött változó egy függvényben, és ugyanakkor szabad 
változó egy másikban: 

* (DE ÁTLAG ( J K N) 

(HÁNYADOS (PLUS J K ) ) ) 

Ez megfelel az ALGOL 60 nyelvben bevezetett érték szerinti hívás fogalmának. 



98 3. fejezet: A függvényde&nlciók 

ÁTLAG 
* (DE HÁNYADOS (M) 

(QUOTIENT M N)) 
HÁNYADOS 
* (ÁTLAG 10 30 2) 
20 

Az ÁTLAG függvény három kötött változót tar talmaz, a J-t, a K-t és az N-et. A 
HÁNYADOS függvényben csak egy kötött változó van, az M, az N változó pedig 
itt szabad változó. Amikor azonban az ÁTLAG függvényben alkalmazzuk a 
HÁNYADOS függvényt, akkor az N a kiértékelésnek egy magasabb szintjén kötött 
változóvá válik. 

A következő példa a szabad változók kezelésének egy fontos problémáját 
világítja meg: 

* (SETq J 3) 
3 
* (DE MELLÉKHATÁS2 (K L) 

(qUOTIENT (PLUS K I ) J)) 
MELLÉKHATÁS2 
* (SETQ J 2) 
2 
Mi lesz a (MELLÉKHATÁS2 11 7) kifejezés értéke? A definíció szerint ez a K 
és az L változók értéke összegének és a J változó értékének a hányadosa. 
A K és L kötött változók értékét a lambdakötés határozza meg; a J szabad 
változó azonban két alkalommal is kap globális értéket. Felmerül a kérdés, 
hogy az értelmezőprogram a J változó melyik értékét használja: azt, ame
lyik a MELLÉKHATÁS2 függvény alkalmazásakor, vagy pedig azt, amelyik a 
MELLÉKHATÁS2 függvény definiálásakor volt J-hez rendelve? Ezt a rendkívül 
fontos problémát a LISP változatok többféleképpen oldják meg. A legtöbb 
LISP rendszer a szabad változónak azt az értékét veszi figyelembe, amelyik 
a függvény alkalmazásakor érvényes. Az ilyen rendszerekben a példánkban 
szereplő MELLÉKHATÁS2 függvény alkalmazásakor a J változó értéke 2 lesz, és 
eszerint 

* (MELLÉKHATÁS2 11 7) 
9 

Ezekről a LISP rendszerekről azt mondjuk, hogy a szabad változók értékét 
d i n a m i k u s a n kezelik. Más LISP értelmezőprogramok egy függvény alkal
mazásakor a benne előforduló szabad változóknak azt az értékét használják, 
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amely a függvény definiálásakor érvényes. Ezek a LISP rendszerek a szabad 
változók értékét l e x i k á l i s a n (statikusan) kezelik. Az ilyen rendszerekben a 
fenti példa eredménye: 

* (MELLÉKHATÁS2 11 7) ;Ha a szabad változókat l ex iká l i s an kezeljük! 
6 

A szabad változók kezelésének kérdése a LISP változatok igen fontos problé
mája. Könyvünkben mindvégig azt feltételezzük, hogy az értelmezőprogram 
a szabad változók értékét dinamikusan kezeli. 

Azokról a változókról, amelyekhez a SETQ függvénnyel globális értéket 
rendeltünk, azt is szokás mondani, hogy a program legfelső szintjén kötött 
változók. Egy függvénykifejezés kiértékelésekor a szereplő változók értékét az 
érvényben lévő változókötések határozzák meg. Ezek alkotják a kiértékelés 
k ö r n y e z e t é t . Egy függvény kiértékelésének kezdetekor, befejezésekor és 
értékadáskor a környezet megváltozik. 

Ha egy függvényt alkalmazunk, felmerül az a kérdés is, hogy mi törté
nik akkor, ha az argumentumok száma nem egyezik meg a függvény defi
níciójában szereplő lambdaváltozók számával. A LISP rendszerek egy része 
szigorúan megköveteli, hogy az argumentumok száma a változók számával 
megegyezzék, és ha ez nem teljesül, akkor hibajelzést ad. A legtöbb LISP 
rendszer azonban megengedi, hogy az argumentumok száma több vagy ke
vesebb legyen a változókénál; ha több argumentumot adunk meg, akkor a 
fölöslegeseket figyelmen kívül hagyja az értelmezőprogram, ha viszont ke
vesebbet, akkor azokhoz a lambdaváltozókhoz, amelyeknek nem felel meg 
argumentum, az értelmezőprogram a NIL értéket rendeli. Pl.: 

* (DE KAPCSOL (X Y) 
(CONS X Y)) 

KAPCSOL 
* (KAPCSOL "ALMA) 
(ALMA) 
* (KAPCSOL 'ALMA '(BARACK) '(CSERESZNYE)) 
(ALMA BARACK) 
A KAPCSOL függvényben két lambdaváltozó szerepel, az alkalmazáskor azon
ban először csak egy argumentumot adunk meg, ezért az X változó a lambda-
kötésben az ALMA értéket, az Y változó — amelyhez nem tartozik argumen
tum — a NIL értéket kapja: a függvény értéke pedig (CONS 'ALMA NIL), azaz 
az (ALMA) lista lesz. A második alkalmazáskor három argumentumot adunk 
meg, az értelmezőprogram a harmadik argumentumot kiértékeli ugyan, de 
a függvénytörzs kiértékelésekor figyelmen kívül hagyja. 
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3.3. Néhány egyszerű függvény 

Vezessünk be néhány további egyszerű függvényt. A 2.4. szakaszban meg
ismert CAR, CADR, CADDR stb. függvényekkel előállíthatjuk egy lista első, má
sodik, harmadik stb. elemét. Sokan azonban szívesebben használnak olyan 
függvényeket, amelyeknek a neve utal arra, hogy hányadik listaelemet szol
gáltatja a függvény, mivel az ilyen függvényeknek könnyebb megjegyezni a 
nevét. Definiáljuk ezért az ELSŐ, MÁSODIK és HARMADIK nevű függvényeket, 
amelyek rendre egy lista első, második, harmadik elemét szolgáltatják. Az 
ELSŐ függvény definíciója: 

* (DE ELSŐ (LIS) (CAR LIS)) 
ELSŐ 
* (ELSŐ '(A B C D)) 
A 
* (ELSŐ '((A KUTYA UGAT) (A MACSKA NYÁVOG))) 
(A KUTYA UGAT) 

A MÁSODIK függvényt kétféleképpen is definiálhatjuk. Hivatkozhatunk a 
CADR függvényre: 

* (DE MÁSODIK (LIS) (CADR LIS)) 
MÁSODIK 
* (MÁSODIK ' ( A B C D)) 
B 
* (MÁSODIK '((A KUTYA UGAT) (A MACSKA NYÁVOG))) 
(A MACSKA NYÁVOG) 

Ha azonban már definiáltuk az ELSŐ függvényt, akkor ezt is felhasználhatjuk: 

* (DE MÁSODIK (LIS) (ELSŐ (CDR LIS))) 
Function MÁSODIK redefined 

MÁSODIK 
* (MÁSODIK '(AB C D)) 
B 
A MÁSODIK függvény két változata minden argumentumra ugyanazt az érté
ket állítja elő, a két definíció egyenértékű. 
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A HARMADIK függvényt is többféleképpen definiálhatjuk. A CADDR függ
vénnyel így: 

* (DE HARMADIK (LIS) (CADDR LIS)) 
HARMADIK 
* (HARMADIK '(AB C D)) 
C 
* (HARMADIK '((A KUTYA UGAT) (A MACSKA NYÁVOG))) 

Error : i l l e g a l argument - CAR NIL 

A második példában az argumentum kételemű lista, harmadik eleme nin
csen, a CADDR függvénynek az üres lista CAR-ját kellene képeznie, ezt azonban 
nem értelmeztük, ezért hibajelzést kapunk. 

Ha felhasználjuk a már definiált függvényeket, a HARMADIK függvény 
definícióját így is írhatjuk: 

* (DE HARMADIK (LIS) (MÁSODIK (CDR LIS))) 
Function HARMADIK redefined 

HARMADIK 
* (HARMADIK '(AB C D)) 
C 

A 2.3. szakaszban bevezettük a konjunkció, a diszjunkció és a negáció 
logikai függvényeket, valamint ezek LISP-beli megfelelőit, az AND, az OR és 
a NOT függvényeket. A matematikai logika más függvényeit kifejezhetjük az 
általunk már ismert logikai függvényekkel. Az i m p l i k á c i ó logikai függvény 
jelölése p=>q (ha p, akkor q), értéktáblázata pedig a következő: 

p q p=>? 

igaz igaz igaz 
hamis igaz igaz 
igaz hamis hamis 
hamis hamis igaz 

A p=>? formulában p-t az implikáció előtagjának, g-t az implikáció utó
tagjának nevezzük. Az értéktáblázatból leolvashatjuk, hogy p => q értéke 
csak akkor hamis, ha a p előtag igaz, és a q utótag hamis; minden más 
esetben p => q igaz. Az implikációt kifejezhetjük a negációval és a disz-
junkcióval: az értéktáblázatok összehasonlításával beláthatjuk, hogy p és q 
minden értéke mellett az p => q kifejezés értéke egyenlő a (^p) V q kifejezés 
értékével. 
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p q ^p hp) v q 

igaz igaz hamis igaz 
hamis igaz igaz igaz 
igaz hamis hamis hamis 
hamis hamis igaz igaz 

Az implikációt tehát a negáció és a diszjunkció segítségével definiál
hatjuk: az IMPL függvényt a NOT és az OR függvények segítségével írhatjuk 
fel: 

* (DE IMPL (A B) 
(OR (NOT A) B)) 

IMPL 
* (SETQ N 25) 
25 
* (IMPL (GREATERP N 10) (GREATERP N 5)) 
T 
azaz: ha N nagyobb mint 10, vagy egyenlő vele, akkor N nagyobb mint 5, 
vagy egyenlő vele. 

Hasonlóképpen lehet az OR, az AND és a NOT függvények segítségével 
további logikai függvényeket is definiálni. 

3.4. A feltételes kifejezések 

Az 1.5. szakaszban megismertük az ABS beépített függvényt, amely argu
mentumának abszolút értékét állítja elő. írjuk fel az ÖJ-ABS függvény definí
cióját! Pozitív számoknak és a 0-nak az abszolút értéke magával a számmal, 
negatív számok abszolút értéke pedig a szám (-l)-szeresével egyenlő. Az 
ÚJ-ABS függvény definíciójának felírásához tehát vizsgálnunk kell azt, hogy 
az argumentum értéke pozitív szám, negatív szám vagy 0. A 2.3.1. pontban 
megismert logikai függvényekkel fel is írtunk egy kifejezést, amely egy szám 
abszolút értékét állítja elő: ezzel az ÚJ-ABS függvényt is definiálhatjuk: 

* (DE ÚJ-ABS (N) 
(0R (AND (MINUSP N) (MINUS N)) 

N)) 
ÚJ-ABS 
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Az ÚJ-ABS függvény egyargumentumú, ezért definíciója egy lambdaváltozot 
tar talmaz, az N-et. A függvény értéke argumentumának abszolút értéke: 

* (ÚJ-ABS 6) 
6 
* (ÚJ-ABS -5) 
5 
* (ÚJ-ABS 0) 
0 

A logikai függvények segítségével előállíthatunk olyan kifejezéseket, ame
lyeknek értéke feltételek teljesülésétől függ. Ha azonban a kifejezés kiérté
keléséhez több bonyolult feltételt kell vizsgálnunk, a logikai függvényekkel 
felírt kifejezés nehezen áttekinthető lesz. Ilyen feladatok megoldására felté
te les kifejezéseket használhatunk. 

Egy feltételes kifejezést a COND függvény segítségével írhatunk fel: a fel
tételes kifejezés értékét az dönti el, hogy több feltétel közül melyik teljesül. 
A COND függvény akárhány-argumentumú függvény, a feltételes kifejezés ál
talános alakja a következő: 

(COND argY 

arg2 

argn) 

ahol arg1, arg2, ... argn a COND argumentumai, n pedig az argumentumok 
száma. A COND mindegyik argumentuma kételemű lista lehet. Az első lis
taelem egy feltételt jelent, a második listaelem pedig egy tevékenységet, 
amelyet a feltétel teljesülése esetén végre kell hajtani. A feltételes kifejezés 
általános alakját tehát így is írhatjuk: 
(COND [feltételi tevékenység!) 

( feltétel? tevékenysége 

( feltételn tevékenységn)) 
Az t-edik argumentum két elemét feltételi és tevékenységi jelöli. Az 

első elem, feltétel, értéke igaz vagy hamis lehet. A második listaelem, 
tevékenységi egy S-kifejezés, amely feltétel, értékétől függően vagy kiérté
kelődik, vagy nem. Az argumentum tehát mindig két részből, feltételrészből 
és tevékenységrészből áll. 

A feltételes kifejezés másképpen értékelődik ki, mint az eddig megismert 
S-kifejezések: 
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— Először az első argumentum első eleme, azaz feltételi értékelődik ki. 
Értéke az igaz vagy a NIL (hamis) érték lehet. Az igaz értéket itt is 
általánosított értelemben tekintjük, azaz igaznak fogadunk el minden 
értéket, amely nem NIL. 

— Ha & feltételi S-kifejezés értéke igaz, akkor kiértékelődik az argumentum 
második eleme, a tevékenység! S-kifejezés, és ez lesz az egész feltételes 
kifejezés értéke. Ilyenkor a feltételes kifejezés további argumentumainak 
sem a feltételrésze, sem a tevékenységrésze nem értékelődik ki. 

— Ha azonban a feltétel nem teljesül, azaz a feltételi kifejezés értéke NIL, 
akkor a tevékenységi S-kifejezés nem értékelődik ki, és a kiértékelés 
a második argumentummal, ül. a további argumentumokkal ugyanígy 
folytatódik mindaddig, amíg valamelyik feltételnek az értéke igaz nem 
lesz. Ekkor az ehhez a feltételhez tartozó tevékenység értéke lesz a 
feltételes kifejezés értéke. 
A feltételes kifejezés kiértékelése tehát addig ta r t , ameddig az értelmező-

program meg nem találja az első olyan argumentumot, amelyben az első 
elem (a feltétel) értéke igaz. Az ehhez tartozó tevékenység lesz a feltételes 
kifejezés értéke. 

Mi a feltételes kifejezés értéke akkor, ha a feltételek egyike sem teljesül? 
A kifejezés értéke ekkor NIL, ilyenkor azt mondjuk, hogy „keresztülesünk" 
a feltételes kifejezésen. 

A feltételes kifejezés segítségével így definiálhatjuk az ÚJ-ABS függvényt: 

* (DE ÖJ-ABS (N) 
(COND ((MINUSP N) (MINUS N)) 

(T N))) 
Function ÚJ-ABS redefined 

ÚJ-ABS 
A függvény értékét a feltételes kifejezés kiértékelése szolgáltatja. A COND első 
argumentuma a 

((MINUSP N) (MINUS N)) 

kételemű lista: ennek első eleme, azaz feltételrésze a 

(MINUSP N) 

kifejezés, amelynek értéke csak T vagy NIL lehet. Az argumentum második 
eleme a (MINUS N) kifejezés: ha az első elem értéke T, tehát N értéke negatív, 
akkor a feltételes kifejezés, és így az ÚJ-ABS értéke is (MINUS N) értéke lesz. 
Ha azonban (MINUSP N) értéke NIL, akkor a kiértékelés a COND második 
argumentumával folytatódik. Mivel ennek első eleme T, ami mindig igaz, 
a feltételes kifejezés, és az ÚJ-ABS függvény értéke is N értéke lesz: 
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* (ÚJ-ABS 6) 
6 
* (ÚJ-ABS -5) 
5 
* (ÚJ-ABS 0) 
0 

Nézzünk egy példát arra az esetre, amikor egyik feltétel sem teljesül, 
azaz „keresztülesünk" a feltételes kifejezésen. Ha az abszolút érték kiszá
mítására szolgáló függvény definiálásakor megfeledkezünk arról, hogy az 
argumentum értéke pozitív szám vagy 0 is lehet, és csak a negatív érté
ket vizsgáljuk, olyan definícióhoz jutunk, amelyik az argumentumnak nem 
minden értékére állítja elő a kívánt értéket: 

* (DE HIÁNYOS-ABS (N) ;caak az N<0 f e l t é t e l t vizBgáljuk 
(COND ((MINUSP N) (MINUS N)))) 

HIÁNYOS-ABS 

Ez a függvény helyesen állítja elő az abszolút értéket, ha az argumentum 
értéke negatív szám. Ha azonban pozitív argumentumra vagy a 0 argu
mentumra alkalmazzuk, a feltétel nem teljesül, „keresztülesünk" a feltételes 
kifejezésen: 

* (HIÁNYOS-ABS 6) 
NIL 

A „keresztülesés"-sel szemben úgy biztosíthatjuk magunkat, hogy a COND 
utolsó argumentumában feltételként mindig a T értéket adjuk meg. Ekkor, 
ha az előző argumentumok feltételrészei közül egyiknek az értéke sem igaz, 
akkor is teljesül az utolsó feltétel, és így a feltételes kifejezés értéke az utolsó 
argumentum második elemének értéke lesz. 

A feltételes kifejezés értelmezését megjegyezhetjük úgy is, hogy értéke 

ha feltételi akkor tevékenységi, 
egyébként, ha feltételi akkor tevékenység2, 

egyébként, ha feltétéin akkor tevékenységn, 
egyébként NIL. 

Ha követjük azt a célszerű programozói gyakorlatot, hogy az utolsó 
argumentum feltételrésze mindig a T szimbólum, akkor a feltételes kifejezés 
általános alakja így módosul: 
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(COND (feltételi tevékenységi) 
(.feltétel^ tevékenység2) 

(T tevékenységn)) 

A feltételes kifejezésnek ezt a formáját így értelmezhetjük: a kifejezés értéke 
ha feltételi akkor tevékenységi, 

egyébként, ha feltétel% akkor tevékenység2, 

egyébként, ha feltétéin akkor tevékenységn, 
egyébként NIL. 

3.4.1. Az általánosított feltételes kifejezések 

A legtöbb LISP változat megengedi a feltételes kifejezés általánosított alak
jának a használatát is. Az általánosított feltételes kifejezésben a COND 
argumentumai nemcsak kételemű listák lehetnek, hanem egyetemű vagy 
többelemű listák is. Az értelmezőprogram a többelemű argumentumnak az 
első elemét itt is feltételként értékeli ki, a további elemeket pedig tevé
kenységeknek tekinti. A feltétel teljesülése esetén mindegyik hozzá tartozó 
tevékenységet balról jobbra haladva sorban kiértékeli; az utolsó tevékenység 
értéke lesz a feltételes kifejezés értéke. Ha pedig a COND argumentuma egye-
lemű lista, az értelmezőprogram ezt feltételként értékeli ki, mégpedig olyan 
feltételként, amelyet nem követ tevékenység; ha a feltétel teljesül, akkor a 
feltétel értéke lesz a feltételes kifejezés értéke is. 

Az általánosított feltételes kifejezés tehát pl. ilyen alakú lehet: 

(COND (. . . ) 

(feltété^ tevékenységei tevékenységi? .. .tevékenységi m) 

(feltétel^) 

(feltételk tevékenységit) 

Itt az »-edik argumentum feltételrészét több tevékenység követi. Szavak
ban ezt így fogalmazhatjuk meg: 

ha feltételi, akkor tevékenységig, ... tevékenységi m 

vagyis ha a feltételi teljesül, akkor a tevékenységi^,..., tevékenységig rendre 
kiértékelődik, és a feltételes kifejezés értéke a tevékenységig lesz. 
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A y-edik argumentum feltételrészét nem követi tevékenység. Ezt így 
fogalmazhatjuk meg: 

ha feltétel,, akkor feltétel, 

vagyis ha a feltétel, teljesül, akkor a feltételes kifejezés értéke is feltétel^ lesz. 
Az értelmező azonban a feltételt csak egyszer értékeli ki. 

A &-adik argumentum feltételrészét egyetlen tevékenység követi, ahogy 
a feltételes kifejezés korábban megismert alakjában már lát tuk. 

A következő függvénydefinícióban példát mutatunk be általánosított 
feltételes kifejezésre: 

* (DE ÁLTALÁNOSÍTOTT (N) 
(COND ((GREATERP N 0) (SETQ K 0) (SETq L 1) N) 

((ZEROP N)) 
(T (MINUS N)))) 

ÁLTALÁNOSÍTOTT 

Az első feltételt több tevékenység is követi, a második feltételt viszont nem 
követi tevékenység. Mi lesz az ÁLTALÁNOSÍTOTT függvény értéke? 

Ha a függvény argumentuma pozitív szám, tehát az első feltétel teljesül, 
akkor az első feltételt követő tevékenységek egymás után kiértékelődnek, és 
a kifejezés értéke az utolsó tevékenység értéke lesz. 

* (ÁLTALÁNOSÍTOTT 5) 
5 

A (GREATERP N 0) feltétel teljesül, az ezt követő tevékenységek rendre kiér
tékelődnek: a K szabad változó értéke 0, az L szabad változó értéke 1 lesz, a 
feltételes kifejezés értéke pedig az N értéke, azaz 5. 

Ha az argumentum értéke 0, akkor a második feltétel teljesül: (ZEROP N) 
értéke T. Mivel ezt a feltételt nem követi tevékenység, a feltételes kifejezés 
értéke magának a feltételnek az értéke lesz: 

* (ÁLTALÁNOSÍTOTT 0) 
T 

Példánk jól szemlélteti, hogy az általánosított feltételes kifejezéseknek azt a 
fajtáját, amelyben egy feltételt több tevékenység követ, sokszor arra használ
juk, hogy a feltétel teljesülése esetén mellékhatással rendelkező kifejezéseket 
értékeljünk ki, pl. változóknak értéket adjunk. 

Beláthatjuk, hogy az általánosított feltételes kifejezéseknek megfelelő 
kifejezést már nem lehet csupán az AND és az OR logikai függvényekkel felírni. 
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3.5. A rekurzív függvénydefiníciók 

A LISP nyelvben rendkívül fontos szerepet játszanak a rekurzív függvény-
definíciók. Egy függvény definíciót rekurzívnak nevezünk, ha a függvény 
törzsében alkalmazzuk magát a függvényt. A rekurzív függvénydefiníciót 
először a faktoriális függvény példáján mutatjuk be, amely nemnegatív 
egész számokon van értelmezve; az n pozitív egész szám faktoriálisa az 1-
től n-ig terjedő egész számok szorzatát jelenti. A függvény matematikában 
szokásos jelölése n!: 

n! = 1 - 2 - - - n ha n> 0 

A definícióból kiolvashatjuk, hogy ha az n - 1 szám faktoriálisát már meg
határoztuk, akkor az n faktoriálisát egyetlen szorzással kiszámíthatjuk: 

n! = n • (n - 1)! ha n > 0 

A függvényt a 0 argumentumra is értelmezzük, a 0 faktoriálisa definíció 
szerint 1-gyel egyenlő. A faktoriális függvény teljes definíciója tehát 

n! = n • (n — 1)! ha n > 0; n! = 1 ha n — 0 

Negatív számokra és nem egész számokra a faktoriális függvényt nem értel
mezzük, írjuk fel annak a LISP függvénynek a definícióját, amely kiszámítja 
egy szám faktoriálisát! A definícióban feltételes kifejezéssel választjuk szét 
a különböző eseteket. Abban az esetben, amikor az argumentum értéke 0, 
egyszerűen megkapjuk a függvény értékét: 

(DE FAKTORIÁLIS (N) 
(COND ((ZEROP N) 1) 

... )) 
Abban az esetben, amikor N értéke nem 0, az N faktoriálisának kiszámítását 
visszavezethetjük a (SUB1 N) faktoriálisának kiszámítására: 

* (DE FAKTORIÁLIS (N) 
(COND ((ZEROP N) 1) ;a legegyszerűbb e s e t 

(T (TIMES N (FAKTORIÁLIS (SUB1 N ) ) ) ) ) ) 

FAKTORIÁLIS 
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A függvény törzsében tehát alkalmazzuk a FAKTORIALIS függvényt az 
argumentum 1-gyel csökkentett értékére. 

Kövessük végig a FAKTORIALIS függvény kiértékelését néhány esetben! 
A legegyszerűbb esetben 

* (FAKTORIALIS 0) 
1 

Az argumentum értéke 0, a feltételes kifejezésben az első feltétel teljesül, a 
függvény értéke tehát 1. 

Ha az argumentum értéke 1, a 

(FAKTORIALIS 1) 

kifejezés kiértékelésekor az első feltétel nem teljesül, a kiértékelés a máso
dik feltétel vizsgálatával folytatódik. A feltétel értéke T, ezért a második 
feltételhez tartozó tevékenység kiértékelődik: a 

(TIMES N (FAKTORIALIS (SUBl N))) 

kifejezés, amely ismét a FAKTORIALIS függvényt tartalmazza. (FAKTORIALIS 
(SUBl N)) argumentumának értéke 0, így a függvény törzsében az első fel
tétel teljesül, és a függvény értéke 1. Ezután (FAKTORIALIS (SUBl N)) értéke 
még megszorzódik N értékével, azaz 1-gyel, végül tehát 

* (FAKTORIALIS 1) 
1 

Hasonló a (FAKTORIALIS N) kiértékelése, ha N értéke tetszőleges pozitív szám: 
először a második feltétel teljesül, ezért a FAKTORIALIS függvényt az argu
mentum 1-gyel csökkentett értékére kell alkalmazni. Ez mindaddig ismét
lődik, amíg az argumentum értéke 0 nem lesz: ha pozitív egész számból 
indultunk ki, akkor ez véges számú lépés után bekövetkezik. A 0 faktoriá-
lisa közvetlenül adódik, majd visszafelé haladva szorzásokkal egymás után 
megkapjuk a FAKTORIALIS függvény értékeit. 

Jól szemléltethetjük a kiértékelés menetét, ha azt a TRACE függvény se
gítségével nyomon követjük. A TRACE akárhány-argumentumú függvény, ar
gumentumai csak szimbólumok lehetnek. Argumentumként azoknak a függ
vényeknek a nevét adjuk meg, amelyeknek a kiértékelését nyomon akarjuk 
követni, az argumentumok nem értékelődnek ki: 

* (TRACE FAKTORIALIS) 
(FAKTORIALIS) 
A kifejezés értéke az argumentumként megadott függvénynevekből alkotott 
lista. A továbbiakban a TRACE függvény alkalmazásának mellékhatásaként az 
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értelmezőprogram a megadott függvények kiértékelését nyomon követi, és a 
kiértékelés lépéseinek eredményét megjeleníti. A függvény minden alkalma
zásakor az értelmezőprogram kiírja a függvény nevét és argumentumainak 
értékét, a kiértékelés végén pedig a függvény értékét. 

Kövessük nyomon a FAKTORIALIS függvény kiértékelését! 

* (FAKTORIALIS 3) 
FAKTORIALIS : 
N = 3 
I 
I FAKTORIALIS : 
I N = 2 
I I 
I I FAKTORIALIS : 
I I N = 1 
I I I 
I I I FAKTORIALIS : 
I I I N = 0 
I I I 
I I I FAKTORIALIS = 1 
I I I 
I I FAKTORIALIS = 1 
I I 
I FAKTORIALIS = 2 
I 

FAKTORIALIS - 6 
6 

A FAKTORIALIS függvény argumentuma 3, tehát az N változó értéke kezdet
ben 3, a következő lépésben a FAKTORIALIS függvényt a 2 argumentumra 
alkalmazzuk, ekkor az N változó értéke 2 lesz. A további lépésekben a függ
vényt az 1 és a 0 argumentumra alkalmazzuk, az N értéke 1, majd 0 lesz. 
Az N lambdaváltozó előző értéke azonban mindig megőrződik, és a kiérté
kelés után N visszakapja előző értékét. Minden alkalmazás után kiíródik a 
FAKTORIALIS függvény értéke is. 

A rekurzió két lényeges feltétele: 
1. A függvényérték meghatározása visszavezethető ugyanezen függvény 

értékének meghatározására olyan esetben, amely valamilyen értelemben 
„egyszerűbb". 
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2. Van egy — vagy néhány — olyan argumentum, amely (ek)re a függvény 
értékét közvetlenül elő lehet állítani, azaz van olyan „legegyszerűbb" 
eset, amelyet nem kell más esetre visszavezetni. 
Az utóbbi feltételt — feltételeket — megállási vagy befejezési felté

telnek is szokás nevezni. A faktoriális függvény esetében a függvény kiszá
mítását az 1-gyel csökkentett argumentumhoz tartozó függvényérték kiszá
mítására vezetjük vissza, ez az egyszerűbb eset. A megállási feltétel pedig a 
0 argumentum esete, erre a függvény értéke közvetlenül kiszámítható. 

A 3.1. szakaszban kiszámítottuk az 1-től 5-ig terjedő egész számok 
négyzetösszegét. Most olyan függvényt definiálunk, amely 1-től tetszőleges 
n egész számig kiszámítja a számok négyzetösszegét. Feltesszük, hogy a 
NÉGYZET függvény definíciója (amelyet a 3.1. szakaszban adtunk meg) most 
is érvényben van. A megállási feltétel az az eset, amikor N értéke 0, ekkor a 
függvény értéke is 0: egyébként pedig N négyzetét kell hozzáadnunk az első 
n - 1 szám négyzetösszegéhez. 

* (DE NÉGYZETÖSSZEG (N) 

(COND ((ZEROP N) 0) 
(T (PLUS (NÉGYZET N) 

(NÉGYZETÖSSZEG (SUB1 N)))))) 
NÉGYZETÖSSZEG 
* (NÉGYZETÖSSZEG 5) 
55 
* (NÉGYZETÖSSZEG 10) 
385 

Nevezetes függvény a Fibonacciról elnevezett függvény. Fibonacci ehhez 
a nyulak szaporodásának modellezésével jutott el. Egyetlen nőstény nyúl 
leszármazottainak a számát a következőképpen számította ki: feltételezte, 
hogy egy nyúl egyhónapos korában válik szaporodóképessé, és ekkor egyet
len utódot hoz a világra. Az egyszerűség kedvéért feltételezte azt is, hogy 
minden újszülött nyúl nőstény, és a nyulak örökké élnek. Ezért minden nyúl, 
amelyik eléri a szaporodóképes kort, ettől kezdve havonta egy utódot hoz a 
világra. A Fibonacci-függvény az n-edik hónap végén élő összes nyúl számát 
adja meg. Ezt úgy kaphatjuk meg, hogy az utolsó hónapban született nyu
lak számát hozzáadjuk az n - 1-edik hónap végén élt nyulak számához. Az 
utolsó hónapban született nyulak száma viszont azonos az n - 2-edik hónap 
végén élt nyulak számával, hiszen ezeknek a nyulaknak született utóda az 
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utolsó hónapban. Az f(n) Fibonacci-függvény definíciója tehát 

{ 1, ha n = 0; 

1, h a n = l; 
/ ( n - l ) + / ( n - 2 ) , ha n > 1. 

Legyen a LISP függvény neve FIBONACCI, definícióját így írhatjuk fel: 
* (DE FIBONACCI (N) 

(COND ((ZEROP N) 1) 
((ONEP N) 1) 
(T (PLUS (FIBONACCI (SUB1 N)) 

(FIBONACCI (SUB1 (SUB1 N) ) ) ) ) ) ) 
FIBONACCI 
A definíció érdekessége a kettős rekurzió: a függvény értékének előállításá
hoz két előző függvényértéket kell kiszámítanunk. Számítsuk ki a függvény 
értékét néhány N értékre! 
* (FIBONACCI 0) 
1 
* (FIBONACCI 1) 
1 
* (FIBONACCI 2) 
2 
* (FIBONACCI 3) 
3 
* (FIBONACCI 8) 
34 
A kettős rekurzió miat t sok fölösleges számítást is végzünk: 

* (TRACE FIBONACCI) 
(FIBONACCI) 
* (FIBONACCI 4) 
FIBONACCI : 
N = 4 
I 
I FIBONACCI : 
I N = 3 
I 
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I FIBONACCI : 

I N - 2 

I 

I I FIBONACCI : 

I I N = 1 

I I 

I I FIBONACCI = 1 

I I 

I I FIBONACCI : 

I I N = 0 

I I 

I I FIBONACCI - 1 

I I 

I FIBONACCI = 2 

I 

I FIBONACCI : 

I N = 1 

I 

I FIBONACCI = 1 

I 

FIBONACCI = 3 

FIBONACCI : 

N = 2 

I FIBONACCI : 

I N = 1 

I 

I FIBONACCI = 1 

I 

I FIBONACCI : 

I N - 0 

I 

I FIBONACCI = 1 

I 

FIBONACCI = 2 
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I 

FIBONACCI - 5 
5 

Láthatjuk, hogy (FIBONACCI 4) értékének kiszámításához elő kell állítani 
(FIBONACCI 3) és (FIBONACCI 2) értékét; (FIBONACCI 3) kiszámításához azon
ban ismét ki kell számítani (FIBONACCI 2) értékét, majd (FIBONACCI 1) ér
tékét is és így tovább. így (FIBONACCI 4) kiszámításához a függvényt a 3 
argumentumra egyszer, a 2 argumentumra kétszer, a különböző argumen
tumokra összesen 8-szor kell alkalmazni. 

Hogyan definiáljuk a FIBONACCI függvényt, hogy értékét kevesebb mun
kával számíthassuk ki? Ehhez a függvény már kiszámított értékeit meg kell 
őriznünk. Vezessük be aFIBl segédfüggvényt, amelynek az N változón kívül 
még két további lambdaváltozója is van: a K és az L, ezeket használjuk a 
már kiszámított függvényértékek megőrzésére: 

* (DE FIBONACCI (N) 
(FIB1 N 1 0)) 

Function FIBONACCI redefined 
FIBONACCI 
* (DE FIB1 (N K L) 

(COND ((ZEROP N) K) 
(T (FIB1 (SUB1 N) (PLUS K L) K)).)) 

FIB1 
* (FIBONACCI 8) 
34 
* (FIBONACCI 0) 
0 
* (FIBONACCI 1) 
1 
* (TRACE FIBONACCI FIB1) 
(FIBONACCI FIB1) 
* (FIBONACCI 4) 
FIBONACCI : 
N = 4 
I 
I FIB1 : 
I N = 4 
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K = 1 

L = 0 

FIBl : 

N = 3 

K = 1 

L = 1 

FIBl : 

N = 2 

K = 2 

L = 1 

I FIBl 

N = 1 

K = 3 

L = 2 

I FIBl : 

I N = 0 

I K = 5 

I L = 3 

I 

I FIBl = 5 

I FIBl = 5 

I 

FIBl = 5 

FIBl = 5 

Bl - 5 

BONACCI = 5 
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Láthatjuk, hogy most lényegesen kevesebb számítási munkával kaptuk meg 
a függvényértéket, a FIB1 segédfüggvényt csak ötször kellett alkalmazni. 

A LISP nyelvben gyakran használjuk azt a módszert, hogy egy rekurzív 
függvénydefinícióban egy segédfüggvényt vezetünk be, amelynek változólis
táján az eredetileg kiszámítandó függvény változóin kívül egy vagy több 
további változó is szerepel. Ezekben a változókban a rekurzív függvény már 
előállított értékeit őrizzük meg, hogy megtakarítsuk azok ismételt kiszámí
tását, ezért g y ű j t ő v á l t o z ó k n a k nevezzük őket. A FIB1 segédfüggvényben 
tehát a K és azL változók gyűjtőváltozók. 

Egy másik jól ismert, rekurzívan definiálható függvény az Ackermann-
féle függvény, amelynek definíciója, ha a függvény jelölése A(m,n): 

{ n + 1, ha m = 0; 

A[m - 1 , 1 ) , ha m > 0 és n = 0; 
A(m - 1, A(m,n - 1)), ha m,n > 0. 

Legyen a LISP függvény neve ACKERMANN: 
* (DE ACKERMANN (M N) 

(COND ((ZEROP M) (ADD1 N ) ) 

((ZEROP N) (ACKERMANN (SUB1 M) 1 ) ) 

(T (ACKERMANN (SUB1 M) 

(ACKERMANN M (SUB1 N ) ) ) ) ) ) 

ACKERMANN 
A függvény definícióban itt is kettős rekurziót találunk, itt azonban az 
ACKERMANN függvény argumentumában szerepel a függvény rekurzív alkal
mazása. Próbáljuk meg kiszámítani a függvény értékét M és N néhány értéke 
mellett! 
* (ACKERMANN 0 1) 
2 
* (ACKERMANN 1 1) 
3 
* (ACKERMANN 2 1) 
5 
* (ACKERMANN 3 1) 
13 
* (ACKERMANN 4 1) 
65533 
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Az ACKERMANN függvény különleges tulajdonsága, hogy értéke az argumentu
mok növekedésével hihetetlenül gyorsan növekszik. (ACKERMANN 4 1) értéke 
21 6 - 3, azaz 65533, (ACKERMANN 5 1) értéke pedig 2 6 5 5 3 3 - 3. Ez olyan nagy 
szám, hogy a 10-es számrendszerben több mint 20000 számjegy kell a leírá
sához. Ha megpróbáljuk kiszámítani az ACKERMANN függvény értékét ezekre az 
argumentumokra, a számítás elképzelhetetlenül hosszú ideig tar tana , vagy 
pedig az értelmezőprogram előbb-utóbb azt jelezné, hogy ilyen nagy számok 
ábrázolására nincs felkészülve. 

Ha a rekurzív függ vény definíció nem tartalmaz megállási feltételt, vég
telen rekurzióhoz ju tha tunk. Nézzük meg, hogyan alakul a faktoriális függ
vény definíciója és kiértékelése, ha megfeledkezünk a megállási feltételről, és 
kihagyjuk annak a vizsgálatát, hogy az argumentum értéke 0-val egyenlő-e: 

* (DE HIBÁS-FAKTORIÁLIS (N) ;Hiányzik a megállási feltétel! 
(TIMES N (HIBÁS-FAKTORIÁLIS (SUB1 N)))) 

HIBÁS-FAKTORIÁLIS 
* (TRACE HIBÁS-FAKTORIÁLIS) 
(HIBÁS-FAKTORIÁLIS) 
* (HIBÁS-FAKTORIÁLIS 3) 
HIBÁS-FAKTORIÁLIS : 

N = 3 
HIBÁS-FAKTORIÁLIS : 
N = 2 

I HIBÁS-FAKTORIÁLIS : 
I N = 1 

HIBÁS-FAKTORIÁLIS 
N = 0 

HIBÁS-FAKTORIÁLIS : 
N = -1 

I HIBÁS-FAKTORIÁLIS : 
I N = -2 
I 
I I HIBÁS-FAKTORIÁLIS 
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A definícióban nem adtunk meg megállási feltételt, így a HIBÁS-FAKTORIÁLIS 
függvény minden alkalmazásakor eggyel csökkenti az argumentum értékét, 
majd erre újból alkalmazza a függvényt. így a rekurzió elvileg végtelenül 
folytatódhatna anélkül, hogy a keresett függvényértéket előállítaná. A gya
korlatban azonban a végtelen rekurzió is előbb-utóbb megszakad azért, mert 
kimerül a rendelkezésre álló tárterület , vagy pedig azért, mert az adott szá
mítógépen korlátozott az egy feladat végrehajtására használható idő, és el
érjük ezt az időkorlátot. Párbeszédes üzemmódban megszakíthatjuk a ki
értékelést, ha az a gyanúnk támad, hogy a függvény kiértékelése végtelen 
rekurzió miat t ta r t túl hosszú ideig. 

A faktoriális függvény kiszámítására egy érdekes alternatív definíciót 
adhatunk a 2.2. szakaszban bevezetett EVAL függvény segítségével. A fakto
riális függvény az első n pozitív egész szám szorzata. Kiszámíthatjuk tehát 
úgy is, hogy létrehozunk egy listát, amely az összeszorzandó számokból áll, 
majd alkalmazzuk a TIMES függvényt: 

* (DE LISTN (N) 
(COND ((ZEROP N) (LIST 1)) 

(T (CONS N (LISTN (SUB1 N)))))) 
LISTN 
* (DE FAKTORIALIS (N) 

(EVAL (CONS 'TIMES (LISTN N)))) 
---Function FAKTORIÁLIS redefined 
FAKTORIALIS 
* (FAKTORIALIS 10) 
3268800 

A FAKTORIÁLIS függvénynek ebben a definíciójában az EVAL függvényt al
kalmazzuk arra a listára, amely úgy jön létre, hogy a TIMES függvénynevet 
és a LISTN függvény által létrehozott, egész számokból álló listát a CONS 
függvénnyel egyesítjük, azaz a 

(TIMES 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) 

listára. Egy LISP programmal hoztuk létre azt a programot, amelynek ki
értékelésével megkapjuk a FAKTORIÁLIS függvény értékét. Ismét arra láttunk 
példát, hogy a LISP-ben program és adat között nincsenek válaszfalak. 
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3.5.1. Függvények és algori tmusok 

A LISP nyelvet funkcionális nyelvnek nevezzük, mivel a LISP-ben nem vég
rehajtandó utasításokat írunk le, hanem függvényeket, amelyeket argumen
tumokra kell alkalmazni. Az eddigiekben bemutatott LISP függvénydefini-
ciók alapján azonban azt is érzékelhetjük, hogy a LISP nyelv függvényfo
galma különbözik a matematikából jól ismert függvényfogalomtól. A LISP 
függvények a függvény értékét egy meghatározott eljárás segítségével állít
ják elő, algoritmusokat* valósítanak meg. 

Algoritmusnak nevezünk egy feladat megoldására szolgáló, meghatáro
zott lépésekből álló eljárást, ha eleget tesz bizonyos követelményeknek. Az 
eljárás egyes lépéseiben az előző lépések eredményétől függően esetleg dön
téseket kell hoznunk arról, hogy hogyan folytatódjék az eljárás. Az eljárás 
szót itt teljesen általános értelemben használjuk, nemcsak valaminek a ki
számítására szolgáló eljárás lehet. Eljárást ír le pl. a somlói galuska receptje, 
vagy a KRESZ egy szabálya, mert arról rendelkezik, hogy mi a teendő egy 
adott forgalmi helyzetben. De eljárás az a használati utasítás is, amely azt 
írja le, hogyan helyezzük üzembe új televíziókészülékünket. Egy eljárást ak
kor nevezzük algoritmusnak, ha kielégíti az alábbi követelményeket: 

1. meg van határozva, hogy az eljárást milyen bemenő adatokra kell alkal
mazni; 

2. az eljárás jól meghatározott lépésekből áll; 
3. véges számú lépésben befejeződik; 
4. meghatározott eredményt szolgáltat. 

A bemutatott LISP függvények, a NÉGYZET, az ELSŐ, a FAKTORIÁLIS és 
a FIBONACCI függvények eleget tesznek a fenti követelményeknek, tehát al
goritmusokat írnak le. A NÉGYZET függvény számokra, az ELSŐ függvény lis
tákra, a FAKTORIÁLIS függvény nemnegatív egész számokra alkalmazható, 
és mindegyik véges sok lépésben meghatározott eredményt szolgáltat. Nem 
algoritmus azonban a HIBÁS-FAKTORIÁLIS függvény definíciója által leírt el
járás, amelyből kihagytuk a megállási feltételt, mert ez az eljárás nem ér 
véget véges számú lépésben, akármilyen egész számra alkalmazzuk is. 

Az általunk leírt algoritmusok mindegyik lépése jól meghatározott. Mi
kor fordulhat elő az, hogy egy eljárás egy lépése nem jól meghatározott? 

Az algoritmus szó al-Khvarizmi arab matematikus nevéből származik (élt kb. i.u. 800 
és 850 között). 
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Ilyen helyzet adódhat a mindennapi életből vett példáinkban: a konyhai 
receptek gyakori utasítása a „végy egy csipet sót"; nehéz azonban megmon
dani, hogy mennyi is pontosan egy csipet. Természetesen a konyhai munka 
követelményeihez általában elegendően pontos ez az előírás; nem elegendő 
azonban egy kémiai kísérlethez, ahol milligrammnyi vagy mikrogrammnyi 
pontossággal kell meghatározni a felhasznált anyagok mennyiségét. 

A LISP függvények definíciójánál látnunk kell, hogy ha egy függvényre 
különböző definíciókat adunk, akkor általában különböző algoritmusokat is 
írunk le. A FAKTORIÁLIS függvényre adott mindkét definíció az első n egész 
szám szorzatának előállítására ad utasítást, de más a műveletek elvégzésének 
sorrendje. A FIBONACCI függvény két változata is ugyanazt a számítási ered
ményt szolgáltatja, de az első változatban a szereplő mennyiségeket mindig 
újból kiszámítjuk, a második változatban az egyszer már kiszámított rész
eredményeket megőrizzük, és újra felhasználjuk. Ez nem változtatja meg 
a számítás eredményét, csak elvégzésének idejét: a második algoritmus te
hát a számítási idő szempontjából ha tékonyabb. Bonyolult feladatok meg
oldásakor fontos, hogy az adott algoritmus ne csak helyes, hanem hatékony 
is legyen. 

3.6. A leggyakrabban előforduló programozási 
hibák 

Függvénydefiníciók írásakor leggyakrabban úgy követhetünk el hibát, hogy 
kihagyjuk a definíció valamelyik részét, és a definíció hiányos lesz. 

Az alábbi definíció azért hibás, mert hiányzik a függvénynév: 
(DE (X Y) ;Hiányzik a függvénynév! 

(TIMES X Y)) 
A következő definícióból a változók listája hiányzik: 
(DE HIÁNYOS ;Hiányzik a változólista! 

(0R (AND X Y) (AND (NOT Z)))) 
A definícióból a függvény törzse hiányzik: 
(DE ROSSZ (X Y Z)) ;Hiányzik a függvény törzse! 

A hibák egy másik csoportját azok az esetek alkotják, amikor a definíció 
valamely helyén egy ott meg nem engedett S-kifejezés szerepel. 

Hibás a definíció, ha a függvénynév helyén nem szimbólum áll, vagy 
pedig a változólista nemcsak szimbólumokat tartalmaz, pl.: 
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(DE TÚL-SOK-ZÁRÓJEL ((X) (Y)) ;Hibás! A v á l t o z ó l i s t a 
(CONS (CAR X) Y)) ; nem szimbólumokat ta r ta lmaz! 

Itt a változólistán szimbólumok helyett listák szerepelnek. 
Hibát okoz, ha a függvénynév vagy a változólista különleges szimbólu

mokat tartalmaz: , 

(DE KÜLÖNLEGES (T NIL) ;Lambdaváltozó nem lehet 
(LIST T NIL)) ; különleges szimbólum! 

I t t a változólistán a T és NIL különleges szimbólumok szerepelnek, noha ezek 
nem lehetnek lambdaváltozók. 

(DE T (X) ;A függvénynév nem lehe t 
(CDR X)) ; különleges szimbólum! 

Itt függvénynévként a T különleges szimbólum szerepel. 
A feltételes kifejezések írásakor is gyakran elkövethetünk hibákat. A 

következőkben ezeket a hibákat mutatjuk be. 
Hibás a feltételes kifejezés, ha a COND argumentumaként nem listát 

adunk meg: 

(COND A 8) ;A COND argumentuma nem l i s t a ! 

Itt a COND két argumentuma közül egyik sem lista. 
Ha a feltételes kifejezés utolsó feltételében szerepel a T, hibát követünk 

el, ha azt zárójelbe tesszük: 

(COND ((NULL LIST) 'ALFA) 
((T) 'BÉTA)) ;Hibás f e l t é t e l ! 

Ugyancsak gyakori hiba az, hogy a feltételes kifejezésben a COND argu
mentumainak leírásánál kihagyunk egy kezdő zárójelet: 

(COND (NULL LISTA) NIL) ;Hiányzik egy kezdő z á r ó j e l ! 

(T LISTA)) ;Hibás f e l t é t e l e s k i f e j e z é s ! 

3.7. Feladatok 

1. f e l a d a t 
A három logikai alapfüggvény, az AND, az OR és a NOT segítségével definiáljuk 
a következő logikai függvényeknek megfelelő LISP függvényeket! 
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a) Kizáró vagy: jelölése pv?i Kétargumentumú függvény, amelynek értéke 
csak akkor igaz, ha az argumentumok közül egy és csak egy argumentum 
értéke igaz, különben hamis. A függvény értéktáblázata: 

P 9 P V í 

igaz igaz hamis 
hamis igaz igaz 
igaz hamis igaz 
hamis hamis hamis 

A LISP függvény neve legyen XOR. 
b) Ekvivalencia: jelölése p=q\ Kétváltozós függvény, értéke akkor igaz, ha 

mindkét argumentum értéke igaz, vagy mindkét argumentum értéke 
hamis; egyébként értéke hamis. 

P 9 P = <1 

igaz igaz igaz 
hamis igaz hamis 
igaz hamis hamis 
hamis hamis igaz 

A LISP függvény neve legyen EQUIV. 

2. feladat 
Definiáljuk a HÁROMSZÖG-TERÜLETE függvényt, amellyel egy háromszög terü
letét számíthatjuk ki, ha ismert a háromszög alapja és magassága! 

3. feladat 
Definiáljuk a KÖZÉJE-ESIK predikátumot, amelynek három argumentuma, a 
K, az M és az N csak szám lehet! A predikátum értéke igaz, ha a K szám az M és 
az N számok közé esik; azaz nagyobb, mint M, és kisebb, mint N. Egyébként 
a függvény értéke hamis. 

4. feladat 
Defináljuk az Oj-EXPT függvényt, amely az m szám n-edik hatványát szá
mítja ki! A függvénydefiníciót az alábbi rekurzív összefüggés alapján írjuk 
fel: 

mn = í1' ha n = 0; 
' \ m-mn-1, ha n > 0. 

5. feladat 
Definiáljuk az ÖSSZEAD függvényt, amelynek egy lambdaváltozója van, és 
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ennek értéke egy számokból álló lista! A függvény számítsa ki a listát alkotó 
számok összegét! 

6. feladat 
A 

Pn{x) = an + a„_ i i + . . . + O!*" -1 + ooxn 

polinomnak az x helyen vett helyettesítési értékét az ún. Horner-elrendezes 
segítségével a következő rekurzív képlet alapján számíthatjuk ki: 

Pn{x) = x • Pn^{x) + an ha n > 0 

P0(x) = a0 

Definiáljuk a HORNER függvényt, amelynek első argumentuma egy x érték, 
második argumentuma pedig a polinom együtthatóiból álló lista, amely az 
együtthatókat az 

(a„ an_i .. .Ü! a0) 

sorrendben tartalmazza. Alkalmazzuk a függvényt a 

P{x) = 5 + 4x + 3i 2 + 2x3 

polinom x = 2 helyen való helyettesítési értékének, és a 

Q{x) = 8x - 4xz + i 6 

polinom x = 4 helyen való helyettesítési értékének a kiszámítására! Vegyük 
figyelembe, hogy az együtthatók listáján a 0-val egyenlő együtthatókat is 
meg kell adnunk! 



. 



4. fejezet 

További rekurzív függvény definíciók 

4.1. Listákon értelmezett függvények 

Az első három fejezetben megismerkedtünk a LISP alapvető fogalmaival, 
függvényeivel. A birtokunkban levő eszközökkel a legtöbb programozási fel
adatot meg tudjuk oldani. 

A LISP programozás azonban sajátos gondolkodásmódot igényel, amely
nek elsajátítása sok fáradságába kerülhet azoknak is, akik már rendelkeznek 
programozási tapasztalattal más nyelvek (FORTRAN, Pascal, BASIC, kü
lönböző assembler nyelvek) körében. 

Ebben a fejezetben a LISP-ben való jártasságot szeretnénk elmélyíteni 
sok példa segítségével. A fejezet kidolgozott példái módot adnak a rekurzív 
függvénydefiniálási módszer elsajátítására, amely a LISP programozásban 
alapvető fontosságú. Az első pontban több egyszerű függvény segítségével 
ízelítőt adunk a LISP programozásból. A következő szakaszokban mélyebb 
ismeretekre teszünk szert először az egyszerűbb, majd az egyre bonyolultabb 
rekurzív függvények körében. 

A bemutatott függvények nagy része az értelmezőprogramba van beé
pítve, ezért a programozónak általában nem kell definiálnia őket. Érdemes 
mégis végigkövetni a definíciójukat, mert sok ötletet, módszert adnak a bo
nyolultabb LISP programok írásához. 

Az előző fejezetben numerikus értékeken értelmezett rekurzív függvé
nyeket definiáltunk. Most olyan rekurzív függvényeket vezetünk be, ame
lyeknek argumentuma lista lehet. A listákon végzendő műveleteket termé
szetesen fogalmazhatjuk meg rekurzív függvénydefiníciók segítségével, mivel 
magának a listának a fogalma is rekurzívan definiálható: 
— egy lista vagy üres lista, vagy fejből és farokból áll; 
— a lista feje vagy atom, vagy maga is lista; 
— a lista farka mindig lista. 
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Definiáljunk egy függvényt, amely egy lista elemeinek számát — más 
néven hosszát — adja meg! Mivel a legtöbb LISP rendszerben LENGTH néven 
van ilyen függvény, az ÚJ-LENGTH nevet adjuk a definícióban, a lambda-
változó pedig legyen LIS. Ha LIS üres lista, akkor nincs eleme, a lista hossza 
tehát 0. Ez a rekurzió megállási feltétele. Ha LIS nem üres lista, akkor a 
feladatot visszavezethetjük egy egyszerűbb esetre, a lista farkának hosszához 
hozzáadunk 1-et. A definíciót tehát így írhatjuk: 
* (DE ÖJ-LENGTH (LIS) 

(COND ((NULL LIS) 0) 
(T (ADD1 (ÚJ-LENGTH (CDR LIS> 

;Megállási feltétel. 
;A lista hossza 1-gyel 
; több, mint a farkának 
; a hossza. 

ÚJ-LENGTH 
Alkalmazzuk a függvényt: 

* (ÚJ-LENGTH '(AB C D)) 

(ÚJ-LENGTH NIL) 

(ÚJ-LENGTH '((AB) (C (D E) F) (((G H))))) 

Definiáljuk az ÚJ-REVERSE függvényt, amely egy lista elemeinek sorrend
jét megfordítja! (Az elemeket fordított sorrendben helyezi el egy listában.) 
A legegyszerűbb az üres lista esete, ennek megfordítása önmaga. A nem üres 
lista megfordítása a következő: a lista farkát megfordítjuk, és a lista fejét az 
APPEND függvénnyel ennek végéhez illesztjük: 

* (DE ÚJ-REVERSE (LIS) 
(COND ((NULL LIS) NIL) 

(T (APPEND (ÚJ-REVERSE (CDR LIS)) 
(LIST (CAR LIS> 

A farok fordítottjának 
végéhez illesztjük a 
lista első elemét 

ÚJ-REVERSE 

* (ÚJ-REVERSE ' ( A B O ) 

(C B A) 

* (ÚJ-REVERSE ()) 
NIL 
* (ÚJ-REVERSE '(BAGOLY IS BlRÓ A MAGA HÁZÁBAN)) 
(HÁZÁBAN MAGA A BÍRÓ IS BAGOLY) 
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Kevesebb függvényalkalmazással járó, hatékonyabb definíciót írhatunk 
fel, ha egy segédfüggvényt vezetünk be, amely egy gyűjtőváltozóban meg
őrzi a lista farkának megfordítását. Gyűjtőváltozót már alkalmaztunk a 
FIBONACCI függvény definíciójában. 

* (DE ÚJ-REVERSE (LIS) 
(ÚJ-REVERSE1 LIS NIL)) ;segédfüggvény 

---Function ÖJ-REVERSE redefined 
ÚJ-REVERSE 
* (DE ÚJ-REVERSE1 (LIS MUNKA) .MUNKA a gyüjtováltozó 

(COND ((NULL LIS) MUNKA) 
(T (ÚJ-REVERSE1 (CDR LIS) 

(CONS (CAR LIS) MUNKA> 
ÚJ-REVERSEI 
A MUNKA nevű gyűjtőváltozóban gyűjtjük az eredményt; ebben épül fel az 
eredeti lista elemeit fordított sorrendben tartalmazó lista. Ez lesz a függvény 
értéke: 

* (ÚJ-REVERSE "(AB C)) 
(C B A) 
* (ÚJ-REVERSE () ) 
NIL 
* (ÚJ-REVERSE '(BAGOLY IS BlRÓ A MAGA HÁZÁBAN )) 
(HÁZÁBAN MAGA A BÍRÓ IS BAGOLY) 

A függvényérték így kevesebb függvényalkalmazással állítható elő, mivel az 
APPEND függvényt nem kell alkalmaznunk. 

Azokban a LISP változatokban, amelyek megengedik, hogy egy függ
vényt kevesebb argumentumra alkalmazzunk, mint ahány lambdavaltozó a 
definíciójában szerepel, nincs szükség segédfüggvény bevezetésére. Magának 
az ÚJ-REVERSE függvénynek a definíciójában szerepeltethetjük a MUNKA gyűj
tőváltozót: 

* (DE ÚJ-REVERSE (LIS MUNKA) 
(COND ((NULL LIS) MUNKA) 

(T (ÚJ-REVERSE *(CDR LIS) 
(CONS (CAR LIS) MUNKA> 

Function ÚJ-REVERSE redefined 
ÚJ-REVERSE 

MUNKA a gyüjtováltozó 
Ebben a definícióban 
nem szerepel 
segédfüggvény 
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Ha ezek után a függvényt egy argumentumra, egy listára alkalmazzuk, akkor 
a MUNKA változóhoz az értelmezőprogram a lambdakötésben a NIL értéket 
rendeli hozzá: 

* (ÚJ-REVERSE ' ( A B C ) ) 
(C B A) 

Az ÖJ-REVERSE függvénynek ez a definíciója megegyezik az ÚJ-REVERSE1 függ
vény definíciójával. Fontos azonban tudni, hogy ezt a módszert nem használ
hatjuk azokban a LISP változatokban, amelyek megkívánják, hogy egy függ
vényt pontosan annyi argumentumra alkalmazzunk, mint ahány lambda-
változó a definíciójában szerepelt. 

Az UTOLSÓ-ELEM függvény egy lista utolsó elemét szolgáltatja. A függ
vényt értelmezzük arra az esetre is, ha az argumentum értéke atom, ekkor a 
függvényérték az argumentum értéke. Az üres listának nincs eleme, erre az 
esetre a függvényt úgy értelmezzük, hogy értéke NIL. Ez a rekurzió megállási 
feltétele is: 

* (DE UTOLSÓ-ELEM (X) 
(COND ((NULL X) NIL) ;Az üres listának nincs eleme. 

((ATOM X) X) ;Ha az argumentum atom; 
((NULL (CDR X)) (CAR X)) ;ha egyelemü lista; 
(T (UTOLSÓ-ELEM (CDR X)))));különben a farok utolsó 

; eleme lesz az érték. 
UTOLSÓ-ELEM 
* (UTOLSÓ-ELEM '((A KUTYA UGAT) (A MACSKA NYÁVOG))) 
(A MACSKA NYÁVOG) 
* (UTOLSÓ-ELEM '((AB) (C (DE) F) (((G H))))) 
(((G H))) 
Figyeljük meg a függvény definíciójában, hogy miután a függvényt rekurzí
van alkalmaztuk a lista farkára, az így kapott függvényértékkel már semmi
lyen további műveletet sem végzünk; az érték változatlanul adódik vissza 
a magasabb szintekre, és ez lesz végül az UTOLSÓ-ELEM függvény értéke. A 
rekurziónak ezt a fajtáját f a r o k r e k u r z i ó n a k nevezzük. 

Ugyancsak farokrekurzióval definiálhatjuk az N-EDIK-ELEM függvényt, 
amely egy lista n-edik elemét szolgáltatja, feltételezve, hogy az elemek szá
mozását 1-gyel kezdjük: 

* (DE N-EDIK-ELEM (LIS N) 
(COND ((ONEP N) (CAR LIS)) 

(T (N-EDIK-ELEM (CDR LIS) (SUB1 N> 
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N-EDIK-ELEM 
* (N-EDIK-ELEM '(EGY KETTŐ HÁROM NÉGY ÖT) 3) 
HÁROM 
Sok LISP változat beépített függvényként tartalmazza az NTH függvényt, 
amely a listának nem az n-edik elemét, hanem az n-edik „szeletét" állítja 
elő, azaz n = 1 esetén magát a listát, n = 2 esetén a lista farkát — CDR —, 
majd a farok farkát — CDDR — és így tovább. írjuk fel az ÚJ-NTH függvény 
definícióját! 

* (DE ÚJ-NTH (LIS N) 
(COND ((ONEP N) LIS) 

(T (ÚJ-NTH (CDR LIS) (SUB1 N> 
ÚJ-NTH 
* (ÚJ-NTH '(EGY KETTŐ HÁROM NÉGY ÖT) 3) 
(HÁROM NÉGY ÖT) 

Egy lista első atomjának megkeresésére az ELSÖ-ATOM függvényt vezet
hetjük be: 

* (DE ELSÖ-ATOM (LIS) 
(COND ((NULL LIS) NIL) 

((ATOM (CAR LIS)) (CAR LIS)) ;A l i s t a fe je atom 
(T (ELSÖ-ATOM (CAR LIS))) ) ) ;Tovább keresünk a 

; l i s t a fejében 
ELSÖ-ATOM 

A függvény a lista fejét vizsgálja, ha ez atom, megtaláltuk az első atomot, 
ha pedig lista, akkor ennek első atomját keressük. 

Nézzünk bonyolultabb példákat is! A bridzsjátékot francia kártyával 
játsszák, a négy szín neve pikk, kőr, káró és treff. Minden színből 13 kártya 
szerepel a csomagban, összesen 52 kártya. Egy színen belül négy figura van, 
az ász, a király, a dáma és a bubi, a többi kártyát a 2-től 10-ig terjedő számok 
jelölik. Osztáskor a négy játékos 13-13 kártyát kap. A kártyáknak pontokban 
kifejezett értéke van, de csak a figuráknak a pontértéke pozitív, a többié 
0 (ezek „értéktelen kártyák") . Egy játékos kezében lévő lap játékerejét a 
kártyák pontértékének összege határozza meg. Az egyik szokásos számítási 
mód szerint a figurák pontértéke: 

ász 4 pont 
király 3 pont 
dáma 2 pont 
bubi 1 pont 
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A játékos lapjának ereje dönti el, hogy érdemes-e licitálnia, vagyis já
tékra vállalkoznia. 

A négy bridzsjátékos jelölésére a négy égtáj nevét szokás használni. írja 
le az Északkal jelölt játékos kezében lévő lapot a következő lista: 

(SETQ ÉSZAK 

'((PIKK A) (PIKK D) (PIKK TÍZES) (PIKK NYOLCAS) (PIKK HATOS) 
(KÖR B) (KÖR HETES) 
(KARÖ K) (KARÚ D) (KARÓ ÖTÖS) 
(TREFF A) (TREFF K) (TREFF KILENCES))) 

((PIKK A) (PIKK D) (PIKK TÍZES) (PIKK NYOLCAS) (PIKK HATOS) 
(KÖR B) (KÖR HETES) 
(KARÓ K) (KARÓ D) (KARÓ ÖTÖS) 
(TREFF A) (TREFF K) (TREFF KILENCES)) 

A lap erejének kiszámítására a LAPERÖ függvényt definiáljuk: 
* (DE LAPERÖ (L) 

(COND ((NULL L) 0) 
((EQ (CADAR L) 
((Eq (CADAR L) 
((EQ (CADAR L) 
((EQ (CADAR L) 
(T (LAPERÖ (CDR 

LAPERÖ 
* (LAPERÖ ÉSZAK) 
19 

•Á) 
•K) 
•D) 
•B) 
L> 

(PLUS 4 
(PLUS 3 
(PLUS 2 
(PLUS 1 

(LAPERÖ (CDR L)))) 
(LAPERÖ (CDR L)))) 
(LAPERÖ (CDR L)))) 
(LAPERÖ (CDR L)))) 

; ász 
;király 
;dáma 
;bubi 
;egyéb lap 

A bridzs szabályai szerint ahhoz, hogy valaki játékra vállalkozzék, legalább 
13 pontjának kell lennie. Játékosunk tehát vállalhatja a játékot. 

Az Európa térképén található országokról meg akarjuk állapítani, hogy 
egy adott országnak melyek a szomszédai. Európa országait egy gráffal áb
rázolhatjuk, amely a szomszédsági kapcsolatokat tünteti fel. Egy országnak 
a gráf egy csúcspontja felel meg, mellé írjuk az ország nevének nemzet
közi szabvány szerinti rövidítését (ezeket a rövidítéseket a gépkocsikon lát
ható jelzésekről ismerhetjük). Minden csúcspontot egy-egy él köt össze a 
szomszédos országoknak megfelelő csúcspontokkal. Csak azokat az orszá
gokat tekintjük szomszédosnak, amelyeknek közös szárazföldi határa van; 
nem szerepelnek tehát az ábrán azok az országok, amelyeknek teljes terü
lete szigeten van, Izland, Nagy-Britannia és Írország. Nem tüntettük fel a 
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»su 

4.1. ábra. Európa országai 

törpeállamokat sem (Monaco, Andorra stb.), a Szovjetuniónak és Török
országnak pedig — mivel átnyúlnak Ázsiába — csak európai szomszédait 
ábrázoljuk. 

A szomszédsági kapcsolatokat listaszerkezettel írhatjuk le. Ennek min
den eleme kételemű allista, amely a gráf egy élének felel meg: az allista 
két eleme egy-egy ország neve, amelyek egymás szomszédai. Tehát minden 
ország annyi kételemű listában szerepel, ahány szomszédja van: 

* (SETQ EURÓPA 

' ( ( P E) (E F) (F B) (B NL) (NL D) (B L) (F L) (L D) (F D) 

(F CH) (F I ) (D L) (D DDR) (D CS) (D A) (D CH) (D DK) 

(CH I) (CH A) ( I A) (I YU) (DDR CS) (CS PL) (DDR PL) 

(PL SU) (CS A) (CS SU) (CS H) (H A) (H SU) (SU SF) 

(SF S) (SF N) (N S) (H RO) (H YU) (A YU) (YU RO) (YU BG) 

(YU GR) (YU AL) (AL GR) (GR BG) (BG RO) (SU RO) (BG TR))) 

((P E)(E F) (F B)(B NL)(NL D)(B L)(F L)(L D)(F D)(F CH)(F I ) 

(D L) (D DDR) (D CS) (D A) (D CH) (D DK) (CH I) (CH A) (I A) (I YU) 

(DDR CS)(CS PL)(DDR PL)(PL SU)(CS A)(CS SU)(CS H)(H A)(H SU) 

(SU SF)(SF S)(SF N)(N S) (H RO)(H YU)(A YU)(YU RO)(YU BG) 

(YU GR)(YU AL)(AL GR)(GR BG)(BG RO)(SU RO)(BG TR)) 
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Az EURÓPA szimbólumhoz rendeltük a szomszédsági kapcsolatokat ábrázoló 
listát. Ezután definiálhatjuk a SZOMSZÉDAI függvényt: 

* (DE SZOMSZÉDAI (ORSZÁG TÉRKÉP) 
(COND ((NULL TÉRKÉP) NIL) 

<(Eq (CAAR TÉRKÉP) ORSZÁG) ;Ha ORSZÁG az e l ső elem, 
(CONS (CADAR TÉRKÉP) 

(SZOMSZÉDAI ORSZÁG 
(CDR TÉRKÉP> 

a másodikat csa to l juk 
a szomszédok l i s t á j á h o z , 

ha pedig a második elem, 
az a l l i s t a e l ső elemét 
csa to l juk a szomszédok 
l i s t á j ához 

<(EQ (CADAR TÉRKÉP) ORSZÁG) 
(CONS (CAAR TÉRKÉP) 

(SZOMSZÉDAI ORSZÁG 
(CDR TÉRKÉP> 

(T (SZOMSZÉDAI ORSZÁG (CDR TÉRKÉP>;különben 
; tovább keresünk 

SZOMSZÉDAI 

A függvény egy ország szomszédait keresi meg a TÉRKÉP listán. Megvizsgálja, 
hogy tartalmazza-e az argumentumot a térképnek megfelelő lista feje (amely 
kételemű lista); ha igen, akkor a listafej másik elemét a függvényértékként 
előálló listához csatolja a CONS függvénnyel, és a TÉRKÉP lista farkában keresi 
a további elemeket. Ha pedig a lista feje nem tartalmazza az argumentumot, 
akkor a TÉRKÉP lista farkában kezdi keresni. Példa a függvény alkalmazására: 

* (SZOMSZÉDAI 'A EURÓPA) 
(D CH I CS H YU) 
* (SZOMSZÉDAI 'F EURÓPA) 
(E B L D CH I) 
de 
* (SZOMSZÉDAI 'USA EURÓPA) 
NIL 

mert az USA jelű ország — az Egyesült Államok — nincs rajta Európa 
térképén. 
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4.2. Listák legfelső szintjét kezelő függvények 

Definiáljunk egy olyan predikátumot, amely eldönti, hogy egy adott elemet 
a legfelső szinten tartalmaz-e egy adott lista; az ELEME tehát kétargumen
tumú függvény, az első argumentum az elem, a második a lista. A függvény 
definíciója: 

* (DE ELEME (ELEM LISTA) 
(COND ((NULL LISTA) NIL) 

((EqUAL ELEM (CAR LISTA)) T) 
(T (ELEME ELEM (CDR LISTA> 

Üres listának nincs eleme 
Megtaláltuk az elemet 
Tovább keresünk 
a lista farkában 

ELEME 
* (ELEME 'SEMMI () ) 
NIL 
* (ELEME 'SEMMI '(SEMMI SINCS INGYEN)) 
T 
Értékeljük ki az 

(ELEME 'HUSZÁR '(FUTÓ (BÁSTYA) HUSZÁR)) 

formát! Kövessük a kiértékelés menetét a TRACE segítségével! 

* (TRACE ELEME) 
(ELEME) 
* (ELEME 'HUSZÁR '(FUTÓ (BÁSTYA) HUSZÁR)) 
ELEME : 
ELEM = HUSZÁR 
LISTA = (FUTÓ (BÁSTYA) HUSZÁR) 
I 
I ELEME : 
I ELEM = HUSZÁR 
I LISTA = ((BÁSTYA) HUSZÁR) 
I I 
I I ELEME : 
I I ELEM = HUSZÁR 
I I LISTA = (HUSZÁR) 

bonyolult eset 

egyszerűbb eset 

legegyszerűbb eset 
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I I I 
I I ELEME - T 
I I 
I ELEME = T 
I 
ELEME = T 
T 
A kiértékelés kezdetén a definíció első két feltétele nyilván nem teljesül, hi
szen a LISTA változónak az értéke nem NIL, és a feje sem a HUSZÁR szimbólum. 
Ezért a függvény értékét a harmadik kifejezés határozza meg, ami az egysze
rűbb eset (eggyel rövidebb lista) vizsgálatának felel meg. Egy újabb formát 
kell kiértékelni, ennek az értéke lesz a függvény értéke is. Ez a forma ismét 
az ELEME függvény alkalmazását írja elő, a HUSZÁR és a ((BÁSTYA) HUSZÁR) 
argumentumokra. 

Az újabb és újabb formák kiértékelésének az vet véget, ha eljutunk va
lamelyik megállási feltételhez. Ha a feltételes kifejezés első vagy második 
feltétele teljesül, a hozzájuk tartozó tevékenységekben nem kell az ELEME 
függvényt alkalmazni, tehát az ELEME függvényben két megállási feltétel is 
van. Az első ahhoz az esethez tartozik, amikor a lista nem tartalmazza az 
adott elemet. Ekkor a rekurzív lépések során eljutunk az üres lista vizsgála
tához, a függvény értéke NIL. A második megállási feltétel ahhoz az esethez 
tartozik, amikor a lista tartalmazza az elemet. Ekkor eljutunk ahhoz az álla
pothoz, amikor az adott elem maga a vizsgált lista első eleme, így a függvény 
értéke T. Pl. az 

* (ELEME "TIGRIS '(PÁRDUC OROSZLÁN)) 

forma kiértékeléséhez az ELEME függvényt az első rekurzív lépésben a TIGRIS 
és az (OROSZLÁN), a másodikban pedig a a TIGRIS és a () argumentumokra 
kell alkalmazni. A második lépésben a megállási feltétel teljesül, a NIL érté
ket kapjuk, és így a kiértékelés megáll. 

Az ELEME függvény definiálása nélkül is eldönthetjük, hogy egy kifeje
zés eleme-e egy listának. A LISP-ben létezik ugyanis egy beépített függ
vény, amely ezt vizsgálja: a MEMBER függvény. Ennek értéke NIL, ha az első 
argumentumként megadott elem nem szerepel a második argumentumként 
megadott lista legfelső szintjén. Ha viszont szerepel, akkor — az ELEME függ
vénytől eltérően — értéke nem T, hanem egy lista. (A 2. fejezetben láttuk, 
hogy minden értéket, ami nem NIL, igaz értékűnek tekintünk.) Ez a lista 
úgy áll elő, hogy az argumentumként megadott listából elhagyjuk a kere
sett elem előtt levő listaelemeket. Legyen a KEDVESEK szimbólum értéke a 
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(DELFIN KOALA TATU) l i s ta , a FOGHÍJASOK s z i m b ó l u m é r t é k e ped ig a (LAJHÁR 
HANGYÁSZ TATU SÜN) l is ta : 

* (MEMBER 'TATU FOGHÍJASOK) 
(TATU SÜN) 
Ha az elem többször is előfordul a listában, akkor a MEMBER értéke az a lista, 
amelynek feje a keresett elem első előfordulása. 

* (MEMBER 'TATU (APPEND KEDVESEK FOGHÍJASOK)) 
(TATU LAJHÁR HANGYÁSZ TATU SÜN) 
Az ELEME függvény definíciója alapján könnyen felírhatjuk a MEMBER függ
vénnyel azonos értéket szolgáltató ÚJ-MEMBER definícióját is; a definícióban a 
második feltételnél, amikor megtaláltuk a keresett elemet a listán, a T érték 
helyett a LISTA változónak az értékét adja meg a függvény: 

* (DE ÚJ-MEMBER (ELEM LISTA) 
(COND ((NULL LISTA) NIL) 

((EQUAL ELEM (CAR LISTA)) LISTA) ; I t t van az e l t é r é s 

(T (ÚJ-MEMBER ELEM (CDR LISTA> 

ÚJ-MEMBER 

* (ELEME '(TATU SÜN) '(MAKI PÁVIÁN (TATU SÜN) EGÉR)) 

T 

* (ÚJ-MEMBER '(TATU SÜN) '(MAKI PÁVIÁN (TATU SÜN) EGÉR)) 
((TATU SÜN) EGÉR) 

Definiáljunk ezután olyan függvényt, amelynek segítségével törölhetünk 
egy elemet egy listából. Legyen ez az ELHAGY függvény, amely kétargumen
tumú, argumentumai egy S-kifejezés — az eltávolítandó elem — és egy lista; 
értéke pedig az a lista, amelyből az elem első előfordulását töröltük a legfelső 
szinten. 

Az ELHAGY definíciójában — akárcsak az ÚJ-MEMBER-ében — két megállási 
feltétel van. Ha a lista üres, akkor az érték az üres lista, NIL; ha pedig a lista 
feje az eltávolítandó S-kifejezés, akkor az érték a lista farka. A függvényben 
rekurzív lépést akkor alkalmazunk, ha a lista feje nem az eltávolítandó S-
kifejezés. Ha azonban ezt a rekurzív lépést úgy fogalmazzuk meg, mint az 
ÚJ-MEMBER esetében — vagyis a függvényt az ELEM változónak az értékére és 
a LISTA értékének a farkára alkalmazzuk — hibás definíciót kapunk: 

* (DE ELHAGY (ELEM LISTA) ;HibáB! 
(COND ((NULL LISTA) NIL) 

((EQUAL ELEM (CAR LISTA)) 
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(CDR LISTA)) 
(T (ELHAGY ELEM (CDR LISTA> ;Ez a hibás sor! 

ELHAGY 
Figyeljük meg a TRACE függvény segítségével, mi történik! 

* (TRACE ELHAGY) 
(ELHAGY) 
* (ELHAGY 'ÓZ '(DOROTHY ÓZ TOTÓ)) 
ELHAGY : 
ELEM = ÓZ 
LISTA = (DOROTHY ÓZ TOTÓ) 
I 
I ELHAGY : 
I ELEM = ÓZ 
I LISTA = (ÓZ TOTÓ) 
I I 
I ELHAGY = (TOTÓ) 
I 

ELHAGY = (TOTÓ) 
(TOTÓ) 
A hiba az, hogy az ÓZ-t megelőző listaelemeket is elhagyjuk. Azt szeretnénk, 
hogy ha a lista feje nem azonos az ELEM értékével, a fej a függvény értékében 
is szerepeljen. Ezt úgy érhetjük el, hogy a rekurzív lépésben megtartjuk a 
LISTA első elemét. A helyes definíció: 

* (DE ELHAGY (ELEM LISTA) 
(COND ((NULL LISTA) NIL) 

((EQUAL ELEM (CAR LISTA)) 
(CDR LISTA)) 

(T (CONS 
(CAR LISTA) 
(ELHAGY ELEM (CDR LISTA> 

Ha a l i s t a fe je az ELEM, 
kihagyjuk. 

Ha nem, a CONS függvénnyel 
hozzákapcsoljuk a 
rekurzívan kapott 
ér tékhez. 

- - -Funct ion ELHAGY redefined 
ELHAGY 

Próbáljuk ki ezt az új függvényt! 
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* (ELHAGY 'ÓZ "(DOROTHY GYÁVA-OROSZLÁN ÓZ TOTÓ)) 
ELHAGY : 

ELEM = ÓZ 
LISTA = (DOROTHY GYÁVA-OROSZLÁN ÓZ TOTÓ) 
I 
I ELHAGY : 
I ELEM = ÓZ 
I LISTA = (GYÁVA-OROSZLÁN ÓZ TOTÓ) 
I I 
I I ELHAGY : 
I I ELEM = ÓZ 
I I LISTA = (ÓZ TOTÓ) 
I I I 
I I ELHAGY = (TOTÓ) 
I I 
I ELHAGY = (GYÁVA-OROSZLÁN TOTÓ) 
I 

ELHAGY = (DOROTHY GYÁVA-OROSZLÁN TOTÓ) 
(DOROTHY GYÁVA-OROSZLÁN TOTÓ) 

Az ÚJ-MEMBER és az ELHAGY függvények működését összehasonlítva azt 
látjuk, hogy az ÚJ-MEMBER függvénynél a legegyszerűbb eset értéke egyben a 
bonyolultabb esetek értéke is. Ez a függvény tehát farokrekurzív. Az ELHAGY 
függvény azonban nem farokrekurzív, mert a legegyszerűbb eseteknek az ér
téke — a megállási feltételhez tartozó érték — nem azonos a bonyolultabb 
esetek értékével. Az egyszerűbb esetek értékére ugyanis még alkalmazzuk 
a CONS függvényt, és ennek az értéke lesz a bonyolultabb esetek értéke. Az 
ELHAGY függvény kiértékelésénél fontos szerepe van annak, hogy a korábbi 
változóértékek megőrződtek. Az ŰJ-MEMBER függvénynél — és a farokrekur
zív függvényeknél általában —, mivel az értékek visszaadásakor már nem 
értékelődik ki egyetlen forma sem, a változók korábbi értékeit nem hasz
náljuk fel. Az ELHAGY függvénynél viszont a változók korábbi értékét a CONS 
függvény alkalmazásánál felhasználjuk. 

Minden LISP értelmezőprogram tartalmaz olyan beépített függvényt, 
amellyel egy elemet törölhetünk egy listából. Általában REMOVE a függvény 
neve és két argumentuma van: egy S-kifejezés és egy lista, mint az ELHAGY 
függvénynek. A két függvény között az a különbség, hogy míg az ELHAGY csak 
az adot t elem első előfordulását törli, a REMOVE az elem minden előfordulását 
törli a lista legfelső szintjén. Az ÖJ-REMOVE függvényt — amely működésében 
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a REMOVE függvénnyel megegyezik — az ELHAGY definíciójának átalakításával 
kaphatjuk: 

* (DE ÚJ-REMOVE (ELEM LISTA) 
(COND ((NULL LISTA) NIL) 

Ha a l i s t a fe je tör lendő, 
a l i s t a farkából i s 
rekurzív módon tö rö l jük 
az elemet. 

((EQUAL ELEM (CAR LISTA)) 
(ÖJ-REMOVE ELEM 

(CDR LISTA))) 
(T (CONS (CAR LISTA) 

(ÚJ-REMOVE ELEM (CDR LISTA> 
ÚJ-REMOVE 
* (ÚJ-REMOVE '(ÓZ TOTÓ) '(TOTÓ (ÓZ TOTÓ) DOROTHY (ÓZ TOTÓ))) 
(TOTÓ DOROTHY) 

Az ÚJ-REMOVE definíciója tehát egy megállási feltételt és két rekurzív lépést 
tartalmaz; a második feltétel teljesülése esetén egyszerű farokrekurzióhoz 
folyamodunk, ha pedig a harmadik feltétel teljesül, összetettebb rekurziót 
alkalmazunk. 

4.3. A halmazkezelö függvények 

Ebben a szakaszban halmazokkal kapcsolatos függvényekre adunk példákat. 
A halmazműveleteket listakezelő függvényekkel valósítjuk meg. 

Könyvünkben csak véges sok elemet tartalmazó halmazok szerepelnek. 
Ezeket úgy adjuk meg, hogy elemeiket kapcsos zárójelek között, vesszővel 
elválasztva felsoroljuk. Pl. halmaz a következő: 

{gyík, kígyó, krokodilus, R2D2, 1987}. 
A halmazokat egyszerű módon ábrázolhatjuk listákkal; a halmaz elemeit 

mint egy lista elemeit ábrázoljuk. A kapcsos zárójelek helyett a listák leírá
sához használt kerek zárójeleket, a szavak, számok helyett a nekik megfelelő 
atomokat írjuk, és a vesszőket elhagyjuk. Az előbbi halmaznak a 

(GYÍK KÍGYÓ KROKODILUS R2D2 1987) 

lista felel meg. 
Az üres halmaznak — amelynek nincs egyetlen eleme sem, és amelynek 

szokásos jelölése {} vagy 0 — az üres lista felel meg. Ha a halmaz valamely 
elemének meghatározása több szóból áll, ennek egy kötőjelekkel összefűzött 
atomot feleltetünk meg: a 
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{páncélos teknős, a házunk előtt álló platánfa} 

kételemű halmaznak a 

(PÁNCÉLOS-TEKNŐS A-HÁZUNK-ELÖTT-ÁLLÓ-PLATÁNFA) 

listát feleltetjük meg. 
A halmaz és lista megfeleltetése nem kölcsönösen egyértelmű! Például 

a {B,K,V} és a {B,V, K} halmazok nyilván azonosak, hiszen a felsorolás 
sorrendje halmazok esetén nem számít, de a (B K V) és a (B V K) listák 
különbözőek! 

Nem tekintjük halmaznak az olyan listát, amely egy elemet többször is 
tartalmaz. Pl . a 

(HASS IS ALKOSS IS) 
listát nem tekintjük halmaznak, mivel az IS elem kétszer szerepel. 

Egy halmaznak egy másik halmaz is eleme lehet: 
{muréna, polip, {veréb, cinke, csuszka}} 

az ilyen halmazokkal azonban majd csak a 4.5. szakaszban foglalkozunk. 
A MEMBER és a REMOVE függvények halmazok kezelésére is használhatók. 

Az előbbi függvénnyel eldönthetjük, hogy egy elemet tartalmaz-e a halmaz, 
az utóbbival az elemet törölhetjük a halmazból. 

* (MEMBER 'ÉS '(LANDERER ÉS HECKENAST)) 
(ÉS HECKENAST) 
* (REMOVE 'ÉS "(LANDERER ÉS HECKENAST)) 
(LANDERER HECKENAST) 
Mivel nem minden lista tekinthető halmaznak, hasznos definiálnunk egy 
függvényt, amellyel eldönthetjük, hogy egy lista halmaznak tekinthető-e 
vagy sem. Legyen ez a HALMAZ-E függvény, amelynek egyetlen argumentuma 
van. A függvény értéke T, ha az argumentum halmaz, azaz egyetlen elemet 
sem tartalmaz többszörösen; ha pedig az argumentum nem halmaz, azaz 
atom vagy olyan lista, amely egy elemet többszörösen is tar talmaz, akkor a 
függvény értéke NIL. A definíció: 

* (DE HALMAZ-E (LISTA) 

(COND ((NULL LISTA) T) 

((ATOM LISTA) NIL) 

((MEMBER (CAR LISTA) 

(CDR LISTA)) 

NIL) 

(T (HALMAZ-E (CDR LISTA> 

Az üres l i s t a halmaz 
az atom nem halmaz 
a l i s t a fe je szerepel 

a l i s t a farkában: 
nem halmaz 
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HALMAZ-E 

* (HALMAZ-E '(ÁRU KAPU (BORÚ TANÚ) DARU)) 
T 
* (TRACE HALMAZ-E) 
(HALMAZ-E) 
* (HALMAZ-E '(TOJÁS CSŐR (SZŐR) CSŐR PIKKELY)) 
HALMAZ-E : 
LISTA = (TOJÁS CSŐR (SZŐR) CSŐR PIKKELY) 
I 
I HALMAZ-E : 
I LISTA = (CSŐR (SZŐR) CSŐR PIKKELY) 
I I 
I HALMAZ-E = NIL 
I 

HALMAZ-E = NIL 
NIL 

A HALMAZ-E függvény az ELEME és az ÚJ-MEMBER függvényhez hasonlóan 
farokrekurzív. 

Definiáljunk most olyan függvényt, amely a többszörös elemeket tartal
mazó listákból az elemek ismételt előfordulásait törli! Az értékként kapott 
lista már halmaznak tekinthető, ezért legyen a függvény neve HALMAZOSlT. 
Egy argumentuma van, a lista, amelyből halmazt kell előállítani. 

* (DE HALMAZOSÍT (LISTA) 
(COND ((NULL LISTA) NIL) 

((MEMBER (CAR LISTA) 
(CDR LISTA)) 

(HALMAZOSlT (CDR LISTA))) 
(T (CONS (CAR LISTA) 

(HALMAZOSlT (CDR LISTA> 

* (HALMAZOSÍT '(HASS IS ALKOSS IS)) 
(HASS ALKOSS IS) 

Készítsük el a halmazelméletből ismert legfontosabb függvények LISP 
definícióit! Az A és B halmazok egyesítését A U B-vel jelöljük, ez a halmaz 
azokból az elemekből áll, amelyeket vagy az A, vagy a B halmaz tartalmaz. 

Ha a l i s t a fe je eleme 
a l i s t a farkának, 
akkor elhagyjuk 

Ha nem eleme, akkor 
a halmazosí tot t 
l i s t a farkához fűzzük 
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(ÖJ-UNION (CDR Hl) H2)) 
(T (CONS (CAR Hl) 

Definiáljuk az ÚJ-UNION függvényt, amelynek két argumentuma van, mind
kettő lista (mégpedig olyan, amely halmaznak tekinthető); értéke pedig a 
halmazok egyesítésének megfelelő lista. A függvényt a következő algoritmus 
alapján definiáljuk. Mivel a második halmaz minden eleme biztosan eleme 
lesz az egyesített halmaznak, csak a második halmazt kell kibővítenünk az 
első halmaz azon elemeivel, amelyek nem szerepelnek a második halmazban: 

* (DE ÖJ-UNION (Hl H2) 
(COND ((NULL Hl) H2) ;Ha Hl üres, az eredmény H2. 

((HEMBER (CAR Hl) H2) ;Ha Hl elsS eleme szerepel a 
H2 halmazban, akkor nem 
kell foglalkoznunk vele. 

;Ha nem szerepel, hozzáfűzzük 
(ÚJ-UNION (CDR Hl) H2>; a maradék Hl és a H2 

; egyesítéséhez. 
ÚJ-UNION 
* (ÚJ-UNION '(DÓ RE MI FÁ) '(DÓ (TI LÁ) SZÓ FÁ)) 
(RE MI DÓ (TI LÁ) SZÓ FÁ) 

Figyeljük meg, hogy a függvény nem szimmetrikus: 

* (ÚJ-UNION "(DÓ (TI LÁ) SZÓ FÁ) "(DÓ RE MI FÁ)) 
((TI LÁ) SZÓ DÓ RE MI FÁ) 

Az argumentumok felcserélésével olyan listát kapunk, amely az elemeket 
más sorrendben tartalmazza, mint halmaz azonban megegyezik az előzővel. 

Természetesen a halmazok egyesítését előállító függvényt másképpen 
is definiálhatjuk. Egy másik megoldási lehetőség az, ha az APPEND és a 
HALMAZOSÍT függvényeket használjuk: 

* (DE ÚJABB-UNION (Hl H2) 
(HALMAZOSlT ;A két l i s t á t összefűzi , majd 

(APPEND Hl H2))) ; t ö r l i a többszörös elemeket. 
ÚJABB-UNION 
* (ÚJABB-UNION '(DÓ RE MI FÁ) "(DÓ (TI LÁ) SZÓ FÁ)) 
(RE MI DÓ (TI LÁ) SZÓ FÁ) 

Az A és a B halmazok metszetét AC\ B jelöli. Ez a halmaz azokból 
az elemekből áll, amelyeket mind az A, mind a B halmaz tartalmaz. Az 
ÚJ-INTERSECTION függvényt az előzőek alapján könnyen definiálhatjuk, a 
rekurzió ugyanolyan szerkezetű, mint az ÚJ-UNION esetében: 
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Hl üres, a metszet is üres. 
Ha Hl első eleme H2-nek is 
eleme, akkor ez a metszetnek 

* (DE ÚJ-INTERSECTION (Hl H2) 
(COND ((NULL Hl) NIL) 

((MEMBER (CAR Hl) H2) 
(CONS (CAR Hl) 

(ÚJ-INTERSECTION (CDR Hl) H2))) ; i s eleme 
(T (ŰJ-INTERSECTION (CDR Hl) H2> 

ŰJ-INTERSECTION 
* (ÚJ-INTERSECTION "(RE DÓ) '(SZÓ MI DÓ)) 
(DÓ) 

Vezessük be a részhalmaz fogalmát: a B halmaz az A halmaz részhalmaza 
— ezt B C A jelöli —, ha B minden eleme egyszersmind eleme A-nak is. A 
RÉSZHALMAZA-E predikátum eldönti, hogy az első argumentumként megadott 
halmaz részhalmaza-e a második argumentumnak. 
* (DE RÉSZHALMAZA-E (Hl H2) 

(COND ((NULL Hl) T) 
(T (AND (MEMBER (CAR Hl) H2) ;ha Hl fe je eleme 

(RÉSZHALMAZA-E (CDR Hl) H2> ; H2-nek, és Hl 
farka részhalmaza 
H2-nek 

RÉSZHALMAZA-E 
* (RÉSZHALMAZA-E ' (GYÍK KÍGYÓ SIKLÓ) 

"(HÜLLŐ EMLŐS GYÍK HAL KÍGYÓ MADÁR SIKLÓ)) 
T 

Láttuk, hogy a halmazoknál az elemek sorrendje nem számít, ezért egy 
halmaznak több különböző lista felelhet meg, amelyek egymástól csak ele
meik sorrendjében különböznek. Szükségünk van tehát olyan predikátumra 
is, amely két listáról eldönti, hogy ugyanannak a halmaznak felelnek-e meg. 
* (DE AZONOSAK-E (Hl H2) 

(AND (RÉSZHALMAZA-E Hl H2) 
(RÉSZHALMAZA-E H2 Hl))) 

AZONOSAK-E 
* (AZONOSAK-E '(TATU SÜN HANGYÁSZ KAKUKK RIGÓ) 

'(KAKUKK HANGYÁSZ RIGÓ SÜN TATU)) 
T 

A függvény definíciójában azt használtuk fel, hogy ha Hl minden eleme 
egyben eleme H2-nek is, és H2 minden elemét tartalmazza a Hl halmaz, akkor 
a két halmaz megegyezik. 
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4.4. A listák minden szintjét kezelő függvények 

A fejezetben eddig ismertetett függvények közös tulajdonsága, hogy csak a 
lista legfelső szintjét kezelik. Pl.: 

* (ÚJ-MEMBER 'SZENDE '(KUKA HAPCI (SZENDE SZUNDI))) 
NIL 

hiszen SZENDE nem eleme a listának, csak egy allistájának. Hasonlóan 

* (ÚJ-REMOVE 'MOHA '(ZUZMÓ (MOHA PÁFRÁNY) MOHA)) 
(ZUZMÓ (MOHA PÁFRÁNY)) 

az ÚJ-REMOVE törli a MOHA elemet a legfelső szintről, de nem törli a második 
szintről a (MOHA PÁFRÁNY) allistából. 

Ebben a szakaszban olyan függvényeket fogunk bevezetni, amelyek a 
lista minden szintjét feldolgozzák. A minden listaszintet kezelő függvények 
közül az egyik legegyszerűbb a lista zárójelszintjeinek maximális számát , 
vagy másképpen a lista legnagyobb zárójelezési mélységét adja meg. 

Legyen a függvény neve MILYEN-MÉLY, argumentuma egy lista, értéke 
pedig az a szám, amely a lista legnagyobb mélységét megadja: 

* (DE MILYEN-MÉLY (LISTA) 
(COND ((NULL LISTA) 0) 

((ATOM LISTA) 0) 
(T (MAX (ADD1 (MILYEN-MÉLY (CAR LISTA))) 

(MILYEN-MÉLY (CDR LISTA> 
MILYEN-MÉLY 

A függvény értéke 0, ha argumentuma atom vagy az üres lista. Ha az 
argumentum ennél bonyolultabb S-kifejezés, a függvény két irányban keresi 
a legnagyobb mélységet. Először a lista fejének (amely maga is lehet lista) 
a mélységét vizsgálja. Ekkor, mivel a lista feje eleme a listának, a lista 
fejének legnagyobb mélységéhez még hozzá kell adnunk 1-et. Ezt az értéket 
hasonlítjuk össze a lista farkában „mért" legnagyobb mélységgel, a két érték 
közül a nagyobb lesz a lista mélysége. (A 2.4. szakaszban lát tuk, hogy a lista 
feje és farka nem szimmetrikus fogalmak! A lista feje eleme a listának, a farka 
azonban nem.) A fej és a farok mélységét a MILYEN-MÉLY függvény rekurzív 
alkalmazásával kapjuk. 

* (TRACE MILYEN-MÉLY) 

(MILYEN-MÉLY) 
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* (MILYEN-MÉLY '(MÉLY ((MÉLYEBB)))) 

M LYEN-MÉLY : 

ISTA = (MÉLY ((MÉLYEBB))) 

MILYEN 

LISTA 

I 

MILYEN 

MILYEN 

LISTA 

I 

-MÉLY : 

= MÉLY 

-MÉLY = 0 

-MÉLY : 

=(((MÉLYEBB))) 

I MILYEN-MÉLY : 

I LISTA = ((MÉLYEBB)) 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

MILYEN-MÉLY : 

LISTA =(MÉLYEBB) 

I 

I MILYEN-MÉLY : 

I LISTA = MÉLYEBB 

I I 

I MILYEN-MÉLY = 0 

I 

I MILYEN-MÉLY : 

I LISTA = NIL 

I I 

I MILYEN-MÉLY = 0 

I 

MILYEN-MÉLY = 1 

MILYEN-MÉLY : 

LISTA = NIL 

I 

MILYEN-MÉLY = 0 

I MILYEN-MÉLY = 2 
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I 
I 

I 

M
 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

MILYEN 

LISTA 

I 

MILYEN 

-MÉLY 

- NIL 

-MÉLY 

MILYEN-MÉLY = 3 

MILYEh 

3 

-MÉLY • • 3 

A 4.2 szakaszban bevezetett, csak a lista legfelső szintjét vizsgáló függvények 
— pl. az ÚJ-MEMBER — esetében a rekurzió egyszerűbb volt; a függvényt 
mindig a lista farkára alkalmaztuk a rekurziós lépésben. Most azonban a 
lista fejére és farkára is alkalmazzuk a függvényt. Ezt a rekurzív módszert 
fej—farok rekurziónak nevezik. Azokban az esetekben, amikor a lista 
minden szintjét kezelni kell, szinte mindig fej—farok rekurziót használunk. 

Definiáljunk egy függvényt, amely az argumentumként megadott lis
tában valamennyi szinten előforduló atomok számát adja meg, a többször 
előforduló atomokat annyiszor számítva, ahányszor előfordulnak. A NIL ato
mot — az üres listát — azonban nem számolja közéjük. Legyen a függvény 
neve HÁNYATOMOS, egyetlen argumentuma lista vagy atom lehet. A függvény 
definíciója: 

* (DE HÁNYATOMOS (S) 
(COND ((NULL S) 0) 

((ATOM S) 1) 

(T (PLUS (HÁNYATOMOS (CAR S)) 
(HÁNYATOMOS (CDR S> 

Üres listában nincs atom. 
ha az argumentum atom: 1 
Az atomok száma egyenlő 
a lista fejében és a 
farkában levők számának 
összegével 

HÁNYATOMOS 
* (HÁNYATOMOS '((SZ É N) S (A (V) ()))) 
6 
Az IRÓN egyargumentumú függvény értéke olyan lista, amely az argumen
tumban található atomokat (eredeti sorrendjükben) a legfelső szinten tar
talmazza. Ha az argumentum értéke atom, a függvény értéke egyelemű lista, 
amelynek egyetlen eleme az argumentum értéke. Ha pedig az argumentum 
értéke lista, akkor szemléletesen úgy mondhatjuk, hogy a függvény eltünteti 
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(MILYEN-MÉLY '(MÉLY ((MÉLYEBB)))) 

ILYEN 

LISTA 

-MÉLY : 

I MILYEN 

I LISTA 

I I 

I MILYEN 

I MILYEN 

I LISTA 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

(MÉLY ((MÉLYEBB))) 

-MÉLY : 

= MÉLY 

-MÉLY = 0 

-MÉLY : 

=(((MÉLYEBB))) 

MILYEN-MÉLY : 

LISTA = ((MÉLYEBB)) 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

MILYEN-MÉLY : 

LISTA =(MÉLYEBB) 

I 

I MILYEN-MÉLY : 

I LISTA = MÉLYEBB 

I I 

I MILYEN-MÉLY = 0 

I 

I MILYEN-MÉLY : 

I LISTA = NIL 

I I 

I MILYEN-MÉLY = 0 

I 

MILYEN-MÉLY = 1 

MILYEN-MÉLY : 

LISTA = NIL 

I 

MILYEN-MÉLY = 0 

MILYEN-MÉLY = 2 
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I 
I MILYEN-MÉLY : 
I LISTA = NIL 
I I 
I MILYEN-MÉLY - 0 
I 

MILYEN-MÉLY = 3 

MILYEN-MÉLY = 3 
3 

A 4.2 szakaszban bevezetett, csak a lista legfelső szintjét vizsgáló függvények 
— pl. az ÚJ-MEMBER — esetében a rekurzió egyszerűbb volt; a függvényt 
mindig a lista farkára alkalmaztuk a rekurziós lépésben. Most azonban a 
lista fejére és farkára is alkalmazzuk a függvényt. Ezt a rekurzív módszert 
fej—farok rekurziónak nevezik. Azokban az esetekben, amikor a lista 
minden szintjét kezelni kell, szinte mindig fej—farok rekurziót használunk. 

Definiáljunk egy függvényt, amely az argumentumként megadott lis
tában valamennyi szinten előforduló atomok számát adja meg, a többször 
előforduló atomokat annyiszor számítva, ahányszor előfordulnak. A NIL ato
mot — az üres listát — azonban nem számolja közéjük. Legyen a függvény 
neve HÁNYATOMOS, egyetlen argumentuma lista vagy atom lehet. A függvény 
definíciója: 

* (DE HÁNYATGMOS (S) 
(COND ((NULL S) 0) 

((ATOM S) 1) 
(T (PLUS (HÁNYATOMOS (CAR S)) 

(HÁNYATOMOS (CDR S> 

Üres listában nincs atom. 
ha az argumentum atom: 1 
Az atomok száma egyenlő 
a lista fejében és a 
farkában levők számának 
összegével 

HÁNYATOMOS 
* (HÁNYATOMOS '((SZ É N) S (A (V) ()))) 
6 
Az IRÓN egyargumentumú függvény értéke olyan lista, amely az argumen
tumban található atomokat (eredeti sorrendjükben) a legfelső szinten tar
talmazza. Ha az argumentum értéke atom, a függvény értéke egyelemű lista, 
amelynek egyetlen eleme az argumentum értéke. Ha pedig az argumentum 
értéke lista, akkor szemléletesen úgy mondhatjuk, hogy a függvény eltünteti 
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a lista leírásából a közbülső zárójeleket, mintegy „kivasalja" a listát. (Egyes 
LISP változatokban ennek a függvénynek a neve LINEARIZE.) A függvény 
definícióját így írhatjuk fel: 

* (DE ÚJ-IRON (S) 
(COND ((NULL S) NIL) ;Az üres l i s t a ki van vasalva 

((ATOM S) (LIST S)) ;Atom esetében egyelemü l i s t a 
(T (APPEND (ÚJ-IRON (CAR S));A kivaBalt fejhez 

(ÚJ-IRON (CDR S> ; kapcsoljuk a k ivasa l t 
; farkat 

ÚJ-IRON 
* (ÚJ-IRON '(BÉKA (CET ((SÜN (MACSKA) CÁPA) (TATU) GYlK)))) 
(BÉKA CET SÜN MACSKA CÁPA TATU GYÍK) 
A 4.2. szakaszban definiált ELEME, ÚJ-MEMBER és ŰJ-REMOVE függvények csak a 
lista legfelső szintjét vizsgálták. Sokszor azonban arra van szükségünk, hogy 
egy S-kifejezésről eldöntsük, vajon tartalmazza-e a lista akár a legfelső, akár 
valamelyik mélyebb szinten. Abban az esetben, ha az illető S-kifejezés atom, 
az ÚJ-IRON függvényt mint segédfüggvényt használhatjuk: 
* (DE VAN-E-BENNE (A LIS) 

(MEMBER A (ÚJ-IRON LIS))) ;A k ivasa l t l i s t ában keressük 
VAN-E-BENNE 
* (VAN-E-BENNE 'CÁPA '(BÉKA (CET ((SÜN (MACSKA) CÁPA) (TATU) GYlK> 
(CÁPA TATU GYÍK) 

Vezessük be a TARTALMAZZA-E függvényt, amely nemcsak atom, hanem 
tetszőleges S-kifejezés esetén is eldönti, hogy szerepel-e a listában. A függ
vény kétargumentumú: az első argumentum egy S-kifejezés, a második egy 
lista. A definíció: 
* (DE TARTALMAZZA-E (SK LIS) 

(COND ((NULL LIS) NIL) ;Az üres listában nincs 
((EQUAL SK (CAR LIS)) T) ;A lista fejével egyezik 
((ATOM (CAR LIS)) ;A lista feje atom, így 
(TARTALMAZZA-E SK (CDR LIS))) ; a farkában keressük 
(T (OR (TARTALMAZZA-E SK (CAR LIS));keressük a lista 

(TARTALMAZZA-E SK (CDR LIS> ; fejében vagy 
; a farkában 

TARTALMAZZA-E 
* (TARTALMAZZA-E '(GYÍK) '((KÍGYÓ (GYÍK)) SÜN (TEKNŐS BÉKA))) 
T 
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Fel kell hívnunk a figyelmet a fej—farok rekurzív függvények definiálása
kor gyakran előforduló hibára. A CDR függvény szerinti rekurziónál általában 
a NULL függvényt használjuk a megállási feltételben, hiszen ha a rekurzió so
rán mindig a lista farkát vesszük, előbb-utóbb eljutunk az üres listához. Ha 
azonban fej—farok rekurziót használunk, lehet, hogy a lista feje nem lista, 
így a megállási feltétel — amely azt vizsgálja, hogy az argumentum az üres 
lista-e —, nem állítja meg a kiértékelést, azaz végtelen vagy hibás rekurzió
hoz jutunk. A fej—farok rekurzív függvényeknél ezért általában szükség van 
olyan megállási feltételre is, amely azt vizsgálja, hogy az argumentum (vagy 
az argumentum feje) atom-e. így tet tünk a MILYEN-MÉLY, a HÁNYATOMOS, vagy 
a TARTALMAZZA-E függvény esetében is. 

A kétargumentumú TÖRÖL függvény az ÚJ-REMOVE függvényhez hasonlóan 
az első argumentum valamennyi előfordulását törli a második argumentum
ként megadott listáról. A különbség az, hogy a TÖRÖL függvény a lista minden 
szintjén törli az adot t kifejezést. A függvény első argumentuma tehát tet
szőleges S-kifejezés, a második lista lehet. A TÖRÖL függvény szerkezetében 
nagyon hasonló a TARTALMAZZA-E függvényhez, a feltételek ugyanis azonosak, 
csak a hozzájuk tartozó tevékenységeket kell megváltoztatnunk. A definíció: 

* (DE TÖRÖL (SK LIS) 
(COND ((NULL LIS) NIL) ;Nincs mit törölni 

((EqUAL SK (CAR LIS)) ;A lista feje törlendő: 
(TÖRÖL SK (CDR LIS))) ; a farkából is elhagyjuk 

<(AT0M (CAR LIS)) ;A lista feje atom: csak 
(CONS (CAR LIS) ; a farkából kell törölni 

(TÖRÖL SK (CDR LIS> 
(T (CONS (TÖRÖL SK (CAR LIS)) ;Alkalmazzuk a 

(TÖRÖL SK (CDR LIS> ; fej-farok rekurziót. 
TÖRÖL 
* (TÖRÖL 'MOHA '(ZUZMÓ (MOHA PÁFRÁNY) MOHA)) 
(ZUZMÓ (PÁFRÁNY)) 
* (TÖRÖL '(DE VISZONT) 

'(ÁMBÁR (DE (VISZONT) (DE VISZONT)) HACSAK (NEM DE VISZONT) 
(MÉGIS (DE VISZONT)))) 

(ÁMBÁR (DE (VISZONT)) HACSAK (NEM DE VISZONT) (MÉGIS)) 

Alapvető fontosságú az a függvény, amely egy S-kifejezést a lista min
den szintjén egy másik S-kifejezéssel helyettesít. A SUBST függvény három-
argumentumú: az első argumentum az új S-kifejezés, a második a régi, he
lyettesítendő kifejezés, a harmadik pedig a lista, amelyben a helyettesítést 
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elvégezzük. A függvény nemcsak feltételeiben, hanem a tevékenységeiben is 
hasonlít a TÖRÖL függvényhez, ugyanis a második argumentumtól különböző 
elemeket a függvény értékének most is tartalmaznia kell. A függvény: 

* (DE ÚJ-SUBST (ÖJ RÉGI LIS) 
(COND ((NULL LIS) NIL) ;NincB mit c s e r é ln i 

<(EqUAL RÉGI (CAR LIS)) ;A l i s t a fe je cserélendő: 
(CONS ÚJ ; cserélünk a 

(ÚJ-SUBST ÚJ RÉGI (CDR LIS>; farkában i s 
<(AT0M (CAR LIS)) 

(CONS (CAR LIS) ;Vál tozat lanul hagyjuk de 
(ÚJ-SUBST ÚJ RÉGI (CDR LIS>; a fa rká t v izsgál juk 

(T (CONS (ÚJ-SUBST ÚJ RÉGI (CAR LIS));Következik 
(ÚJ-SUBST ÚJ RÉGI (CDR LIS> ; a fe j - farok 

; rekurz ió 
ÚJ-SUBST 

A definíció váza csak a második feltétel tevékenységében tér el a TÖRÖL 
definíciójától. Ha a lista feje a keresett elem, az új elemet a CONS függvénnyel 
hozzákapcsoljuk a rekurzív lépésben adódó 

(ÚJ-SUBST ÚJ RÉGI (CDR LIS)) 

forma értékéhez, erre a TÖRÖL függvénynél nem volt szükség. 
Példánkban a (PLUS A B) kifejezést helyettesítjük minden szinten az 

(EXPT A X) kifejezéssel: 

* (ÚJ-SUBST '(EXPT A X) '(PLUS A B) 
'(TIMES (ADD1 (PLUS A B)) (SUB1 A) (PLUS A B ) ) ) 

(TIMES (ADD1 (EXPT A X)) (SUB1 A) (EXPT A X)) 

Következő példánkban pedig egy kifejezésben az X elemet a (SUB1 X) kife
jezéssel helyettesítjük: 

* (ÚJ-SUBST '(SUB1 X) 'X '(ADD1 (EXPT A X))) 
(ADD1 (EXPT A (SUB1 X))) 

Érdekes megfigyelni, hogy a minden szintet kezelő függvények a kiér
tékelés során milyen utat járnak be az argumentumként megadott listához 
tartozó fán. Vegyük alapul a listák bináris fával való ábrázolását, amelyet a 
2.4. szakaszban vezettünk be. Az ÚJ-IRON függvény esetében pl. a fej—farok 
rekurzió során mindig az (ÚJ-IRON (CAR S)) forma értékelődik ki először, 
vagyis a fa egy csúcspontjából mindig a bal oldali élen indulunk tovább. 
Ha ez nem lehetséges — mert a csúcspont levél — akkor értékelődik ki az 
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(ÚJ-IRON (CDR S)) forma, ekkor haladunk tovább az előző pontból jobbra 
induló élen. A fa bejárása során tehát felülről lefelé haladva mindig a balról 
első, még bejáratlan ágon indulunk el mindaddig, amíg van ilyen ág. Ha a 
függvény definícióját úgy módosítanánk, hogy a rekurzív lépésnél 

(APPEND (ÚJ-IRON (CDR S)) 
(ÚJ-IRON (CAR S))) 

forma szerepeljen, akkor éppen a fordított sorrendben járnánk végig a fa 
pontjait, és az atomok eredeti sorrendje is megváltozna. 

4.5. Általánosabb halmazkezelő függvények 

A 4.3. szakaszban bevezettük a halmazok és listák közötti megfeleltetést, 
nem vizsgáltunk azonban olyan halmazokat, amelyeknek az elemei között is 
lehetnek halmazok. Terjesszük ki most a megfeleltetést ilyen halmazokra is! 
A következő rekurzív algoritmust használjuk: 
— ha a halmaznak egy eleme nem halmaz, a 4.3. szakaszban leírtak szerint 

ennek egy szimbólumot feleltetünk meg, 
— ha az illető elem halmaz, akkor először ennek a halmaznak megfelelte

tünk egy listát, és azt írjuk az elem helyére. 

A halmaznak megfeleltetett lista tehát allistát is tar talmazhat . A 
{növény, {rigó, cinke, veréb}, {emlős, {ponty, csuka}}} 

halmaznak a 

(NÖVÉNY (RIGÓ CINKE VERÉB) (EMLŐS (PONTY CSUKA))) 
lista felel meg. Az üres halmaznak továbbra is a NIL felel meg, így az 
egyelemű {0} halmaznak a (NIL) egyelemű lista felel meg. A megfeleltetés 
kiterjesztésével általánosíthatjuk a 4.3. szakaszban bevezetett halmazkezelő 
függvényeket: bevezetjük a minden szintet kezelő megfelelőiket. 

A MEMBER és a REMOVE függvény, mint lát tuk, halmazok kezelésére is hasz
nálható (4.3. szakasz). Azt gondolhatnánk, hogy a halmazelemet is tartal
mazó halmazok kezelésére használhatjuk a minden szintet kezelő változa
taikat. A TARTALMAZZA-E és a TÖRÖL függvény azonban nem alkalmas ilyen 
halmazok kezelésére. 

* (TARTALMAZZA-E '(12 3) '(SZÁM (1 3 2) (BETŰ ÉKEZET))) 
NIL 
A függvény értéke NIL, bár a megadott 
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{ szám, {1, S, 2}, {betű, ékezet}} 

halmaznak az {1,2,3} halmaz eleme, hiszen az elemek felsorolásának rendje 
nem számít. A TARTALMAZZA-E és a TÖRÖL függvény ennek figyelembevételére 
nem képes, de a MEMBER és a REMOVE függvény sem. A függvények definícióit 
végignézve láthatjuk, hogy mi ennek az oka. Ezek a függvények ugyanis az 
EQUAL beépített függvény alkalmazásával hasonlítják össze a listákat; ez az 
összehasonlítás az (1 2 3) és az (1 3 2) listákat természetesen különböző
nek mutatja. 

Olyan predikátumra van tehát szükségünk, amely képes eldönteni két 
halmazról, hogy azonosak-e. Próbáljuk meg a 4.3. szakaszban bevezetett 
AZONOSAK-E függvény segítségével: 

* (AZONOSAK-E '(SZÁM (1 2 3) (BETŰ ÉKEZET)) 
'(SZÁM (1 3 2) (BETŰ ÉKEZET))) 

NIL 

Ez a függvény sem a várt eredményt adja, ugyanis csak akkor képes kimu
tatni két halmaz azonosságát, ha azok csak elemeik sorrendjében különböz
nek. Mivel ez a függvény is csak a legfelső szintet kezeli, ez sem ismeri fel 
két halmaz azonosságát akkor, ha azoknak olyan eleme is van, amely maga 
is halmaz, és ennek elemeit más sorrendben adjuk meg. Vezessük be ezért 
az AZONOSAK-E függvény minden szintet kezelő változatát , a HALMAZ-EQ pre
dikátumot! Ez a függvény bonyolultabb lesz, mint az eddig tárgyaltak, mert 
az elemek különböző sorrendjével megadott azonos halmazokat tetszőleges 
mélységben fel kell ismernie. 

A HALMAZ-EQ függvény kétargumentumú, mindkét argumentum csak 
lista lehet. Legyenek a függvény változói Hl és H2! A Hl halmaz első ele
méről megvizsgáljuk, hogy eleme-e a H2 halmaznak. Ha nem eleme, akkor 
készen vagyunk, a két halmaz nem azonos, a függvény értéke NIL. Ha eleme, 
akkor ezt az elemet töröljük a H2 halmazból, majd az így kapott halmazra és 
a (CDR Hl) halmazra alkalmazzuk rekurzív módon a HALMAZ-EQ függvényt. 

Tekintsük először a legegyszerűbb esetet! Ha mindkét halmaz üres, a 
függvény értéke T. Ha csak az egyik halmaz üres, a függvény értéke NIL. A 
következő egyszerűbb eset az, ha a Hl halmaz első eleme atom. Ekkor az 
algoritmusnak megfelelően a Hl és a H2 halmazok megegyeznek, ha a Hl feje 
eleme H2-nek, és ha ezt az atomot mindkét halmazból elhagyva a kapott 
halmazok megegyeznek. 

Ha Hl első eleme halmaz, akkor el kell döntenünk, hogy van-e ugyani
lyen halmazeleme a H2 halmaznak is. Erre most nem használhatjuk a MEMBER 
függvényt, mert lehet, hogy a H2 halmaz ugyan tartalmazza ezt a halmazt, 
de az elemek sorrendje a halmazon belül más. Tegyük fel, hogy van egy két-
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Két üres halmaz azonos 
Ha csak H2 üres, NIL 
Ha Hl feje atom, akkor 
ha ez H2-nek eleme, 
rekurzívan vizsgáljuk 

argumentuma segédfüggvényünk — legyen a neve HALMAZ-PÁRJA —, amely 
eldönti, hogy az első argumentumnak van-e megfelelője a második argumen
tumként megadott listában, vagyis olyan eleme, amely halmazként megegye
zik az első argumentummal. Ha van, a függvény értéke a második argumen
tum ezen eleme, ha nincs, értéke NIL. A HALMAZ-EQ függvény definíciója a 
HALMAZ-PÁRJA függvény segítségével: 

* (DE HALMAZ-Eq (Hl H2) 
(COND ((NULL Hl) (NULL H2)) 

((NULL H2) NIL) 
((ATOM (CAR Hl)) 
<AND (MEMBER (CAR Hl) H2) 

(HALMAZ-EQ (CDR Hl) 

(REMOVE (CAR Hl) H2>) ; a t ö b b i t i s 
(T <AND (HALMAZ-PÁRJA (CAR Hl) H2);Ha Hl f e j e halmaz és 

(HALMAZ-EQ (CDR Hl) ; van neki megfe l e lő 

(REMOVE ; halmaz H2-ben, tovább 
(HALMAZ-PÁRJA (CAR Hl) H2) H 2 » ; keresünk. 

HALMAZ-EQ 

A definícióban felhasznált HALMAZ-PÁRJA függvényt a már definiált HALMAZ-EQ 
segítségével könnyen felírhatjuk: 

* (DE HALMAZ-PÁRJA (CSOMAG RAKTÁR) 
(COND ((NULL RAKTÁR) NIL) 

((HALMAZ-EQ CSOMAG 
(CAR RAKTÁR)) 

(CAR RAKTÁR)) 
(T (HALMAZ-PÁRJA CSOMAG 

(CDR RAKTÁR> 

Ha a RAKTÁR első eleme a 
CSOMAG gal azonos halmaz, 
ez lesz a függvény értéke. 
Ha nem, akkor rekurzívan 
tovább keresünk. 

HALMAZ-PÁRJA 
* (HALMAZ-EQ '((ABC) (A B) C) 

'((BA)C(CAB))) 

* (HALMAZ-PÁRJA '(A (B C)) ' ( (AB) C ((CB) A))) 
((C B) A) 

A HALMAZ-PÁRJA függvény definíciójában kihasználtuk, hogy mindkét argu
mentuma lista. Ha pl. az első argumentuma atom volna, a HALMAZ-EQ függ
vény első argumentuma is atom volna; ez viszont hibához vezetne, hiszen a 
CAR függvényt atomra alkalmaznánk. 
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A fenti függvények definíciójában egy újdonságot is megfigyelhetünk. A 
HALMAZ-EQ függvényben felhasználtuk a HALMAZ-PÁRJA függvényt, ugyanakkor 
az utóbbiban már használtuk a HALMAZ-EQ függvényt. 

* (TRACE HALMAZ-Eq HALMAZ-PÁRJA) 

(HALMAZ-Eq HALMAZ-PÁRJA) 

* (HALMAZ-Eq '(MEDVE (RÖKA SAKÁL)) '((SAKÁL RÓKA) MEDVE)) 

HALMAZ-EQ : 

Hl = (MEDVE (RÓKA SAKÁL)) 

H2 = ((SAKÁL RÓKA) MEDVE) 

HALMAZ-Eq : 

Hl = (RÓKA SAKÁL) 

H2 = (SAKÁL RÓKA) 

HALMAZ-PÁRJA 

CSOMAG = (RÓKA SAKÁL) 

RAKTÁR = ((SAKÁL RÓKA)) 

HALMAZ-Eq : 

Hl = (RÓKA SAKÁL) 

H2 - (SAKÁL RÓKA) 

I 

I HALMAZ-Eq : 

I Hl = (SAKÁL) 

I H2 = (SAKÁL) 

I I 

I I HALMAZ-Eq : 

I I Hl = NIL 

I I H2 = NIL 

I I I 

I I HALMAZ-Eq - T 

I HALMAZ-Eq - T 

HALMAZ-Eq = T 

HALMAZ-PÁRJA = (SAKÁL RÓKA) 

HALMAZ-PÁRJA : 
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I I CSOMAG - (RÓKA SAKÁL) 
I I RAKTÁR - ((SAKÁL RÓKA)) 

I I I 
I I I HALMAZ-Eq : 
I I I Hl - (RÓKA SAKÁL) 
I I I H2 = (SAKÁL RÓKA) 
I I I I 
I I I I HALMAZ-Eq : 

. I I I I Hl - (SAKÁL) 
I I I I H2 - (SAKÁL) 
I I I I I 
I I I I I HALMAZ-EQ : 
I I I I I Hl - NIL 
I I I I I H2 = NIL 
I I I I I I 
I I I I I HALMAZ-EQ = T 
I I I I HALMAZ-Eq - T 
I I I HALMAZ-Eq = T 
I I HALMAZ-PÁRJA = (SAKÁL RÓKA) 
I I 
I I HALMAZ-Eq : 

I I Hl = NIL 
I I H2 - NIL 
I I I 
I I HALMAZ-Eq = T 
I HALMAZ-Eq - T 

HALMAZ-Eq - T 
T 

A HALMAZ-Eq függvény rekurzív módon hivatkozik önmagára, de mivel a 
HALMAZ-PÁRJA függvényt is felhasználja — ez pedig a HALMAZ-EQ-t — a definí
ció közvetett rekurziót is tartalmaz. Ha két vagy több egymásra kölcsönösen 
hivatkozó függvényt definiálunk, ügyelnünk kell arra, hogy a kiértékelés so
rán ne keletkezzen végtelen rekurzió. Az előbbi példából jól látható, hogy a 
rekurzív függvényalkalmazások során egyre egyszerűbb esetekhez jutottunk. 

Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a HALMAZ-PÁRJA függvényt minden al
kalommal kétszer alkalmazzuk ugyanarra az argumentumra. A második (fe
lesleges) kiértékelést úgy kerülhetjük el, hogy első alkalommal a kiértékelés 
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eredményét egy PÁRJA nevű segédváltozóban megőrizzük, és második alka
lommal ennek a változónak az értékére alkalmazzuk a függvényt. (Ugyanígy 
tettünk a 4 .1 . szakaszban, az ÖJ-REVERSE1 függvény bevezetésénél.) 

* (DE HALMAZ-EQ (Hl H2) (HALMAZ-Eqi Hl H2 NIL)) 

- - - F u n c t i o n HALMAZ-Eq r e d e f i n e d 

HALMAZ-Eq 

* (DE HALMAZ-Eqi (Hl H2 PÁRJA) 
(COND ((NULL Hl) (NULL H2)) 

((NULL H2) NIL) 
<(AT0M (CAR Hl)) 

(AND (MEMBER (CAR Hl) H2) 
(HALMAZ-Eqi (CDR Hl) 

(REMOVE (CAR Hl) H2> 
(T (AND (SETq PÁRJA 

(HALMAZ-PÁRJA (CAR Hl) H2)) 
(HALMAZ-Eqi (CDR Hl) 

(REMOVE PÁRJA H2> 
HALMAZ-Eqi 

A bevezetett függvények mellett szükségünk van egy olyan függvényre, 
amely egy elemről eldönti, hogy tartalmazza-e a halmaz. Ha az elem maga 
is halmaz, használhatjuk a HALMAZ-PÁRJA függvényt, ha az elem nem hal
maz, akkor ez a függvény nem alkalmazható, mert argumentuma csak lista 
lehet. Definiáljuk ezért a HALMAZ-ELEME függvényt, amely atomi elemeket is 
képes vizsgálni! A függvény első argumentuma tetszőleges S-kifejezés lehet, 
második argumentuma azonban csak lista lehet. A függvény értéke T vagy 
NIL, attól függően, hogy a halmaz (lista) tartalmazza-e az elemet vagy sem. 

* (DE HALMAZ-ELEME (E H) 
(COND ((NULL H) NIL) ;Üres halmaznak nem eleme 

((ATOM E) (ELEME EH)) ;Ha atom, az ELEME vizsgál 
(T (AND (HALMAZ-PÁRJA E H) T>;Ha az E halmaz: rekurzió 

HALMAZ-ELEME 
* (HALMAZ-ELEME 'GEPÁRD '((TIGRIS OROSZLÁN) GEPÁRD (MACSKA))) 
T 
A HALMAZ-ELEME alapján most már elkészíthetjük a minden szintet kezelő 
halmazegyesítő, í 11. halmazmetszetet készítő függvényeket. A UNION és az 
INTERSECTION függvények nem alkalmasak erre, mert a halmaznak azokat az 
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elemeit, amelyek maguk is halmazok, ezek a füg'gvények csak akkor tekintik 
azonos halmazoknak, ha elemeiknek sorrendje is azonos: 

* (INTERSECTION 

•(KENGURU (MEDVE (FARKAS RÓKA)) (LAJHAR TATU HANGYASZ) 

(EMBER (CSIMPÁNZ GORILLA ORANGUTÁN))) 

'(KENGURU (EGÉR PATKÁNY HÓD) 

(EMBER (GORILLA ORANGUTÁN CSIMPÁNZ)) 

((RÓKA FARKAS) MEDVE))) 

(KENGURU) 

Az új halmaz-egyes í tő és metszetképező EGYESIT, ill. METSZET függvények de
finíciója az ÚJ-UNION, ill. az ÚJ-INTERSECTION függvények definíciójához ha
sonlóan írható fel, a különbség annyi, hogy a vizsgálatnál a MEMBER függvény 
helyett a HALMAZ-ELEME függvényt alkalmazzuk. 

* (DE EGYESIT (Hl H2) 
(COND ((NULL Hl) H2) ;Ha Hl üres, az eredmény H2. 

((HALMAZ-ELEME (CAR Hl) H2);Ha Hl feje eleme H2-nek, 
(EGYESÍT (CDR Hl) H2)) ; akkor Hl-bBl elhagyjuk 
(T (CONS (CAR Hl) ;Ha nem eleme, nem hagyjuk el 

(EGYESÍT (CDR Hl) H2> 
EGYESÍT 
A METSZET függvény definíciója pedig: 
* (DE METSZET (Hl H2) 

(COND ((NULL Hl) NIL) ;Ha Hl üres, a metBzet is az 
((HALMAZ-ELEME (CAR Hl) H2);Ha Hl feje eleme H2-nek, 
(CONS (CAR Hl) ; akkor a metszetnek is. 

(METSZET (CDR Hl) H2))) 
(T (METSZET (CDR Hl) H2> ;Egyébként a metszetből 

; elhagyjuk 
METSZET 
Nézzünk egy-egy példát ezeknek a függvényeknek az alkalmazására! 
* (EGYESÍT 

'(KENGURU (MEDVE (FARKAS RÓKA)) (LAJHÁR TATU HANGYASZ) 
(EMBER (CSIMPÁNZ GORILLA ORANGUTÁN))) 

'(KENGURU (EGÉR PATKÁNY HÓD) 
(EMBER (GORILLA ORANGUTÁN CSIMPÁNZ)) 

http://Alta.linoBa.bb
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((RÓKA FARKAS) MEDVE))) 

((LAJHÁR TATU HANGYÁSZ) KENGURU (EGÉR PATKÁNY HÓD) 

(EMBER (GORILLA ORANGUTÁN CSIMPÁNZ)) 

((RÓKA FARKAS) MEDVE)) 

* (METSZET 

'(KENGURU (MEDVE (FARKAS RÓKA)) (LAJHÁR TATU HANGYÁSZ) 

(EMBER (CSIMPÁNZ GORILLA ORANGUTÁN))) 

'(KENGURU (EGÉR PATKÁNY HÓD) 

(EMBER (GORILLA ORANGUTÁN CSIMPÁNZ)) 

((RÓKA FARKAS) MEDVE))) 

(KENGURU (MEDVE (FARKAS RÓKA)) (EMBER (CSIMPÁNZ GORILLA ORANGUTÁN))) 

A LISP programozásban gyakran használunk halmazkezelő függvényeket. 
Alkalmazásuk egyszerűsíti a függvények definícióját, ha olyan feladatot ol
dunk meg, amelynél a listában tárolt adatok sorrendje a feladat megoldása 
szempontjából lényegtelen. 

4.6. Listákat rendező függvények 

Definiáljunk olyan függvényt, amely egy atomokból álló lista elemeit betű
rendbe rakja. A következő rendezési eljárást választjuk: 
— Ha a lista egyelemű vagy üres, akkor ez rendezett lista. 
— Ha több elemből áll, először rendezzük a lista farkát, és aztán a lista 

fejét a már rendezett listába, a megfelelő helyre „beszúrjuk". 
— Ha a lista, amelybe az elemet be akarjuk szúrni, üres, akkor a függvény 

értéke az egyelemű lista lesz. 
— Egyébként a rendezett lista elemeit egymás után összehasonlítjuk a 

beszúrandó elemmel, és ha olyat találunk, amelyik betűrendben utána 
következik, közvetlenül ez elé tesszük a beszúrandó elemet. 
Az atomok (elemek) összehasonlításához az ALPHORDER beépített predi

kátumot használjuk. Ez kétargumentumú függvény, argumentumai atomok 
lehetnek, értéke T, ha az első argumentum betűrendben megelőzi a második 
argumentumot — vagy a két argumentum azonos —, egyébként NIL. Ha az 
atom nemcsak betűket tartalmaz, hanem számjegyet, vagy mínuszjelet is, a 
kisebb számjegy megelőzi a nagyobbat, a számjegyek megelőzik a betűket, 
a mínuszjel pedig minden más karaktert megelőz. 
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* (ALPHORDER 'BALATON "ALIGA) 
NIL 
* (ALPHORDER 3 'HÁROM) 
T 
* (ALPHORDER 'VIII-HENRIK 'XIV-LAJOS) 
T 
* (ALPHORDER 'VIII-HENRIK 'IX-KERESZTÉLY) 
NIL 
Természetesen a két utóbbi példában az ALPHORDER predikátum a római szá
mokat — mint betűket — betűrend szerint hasonlítja össze. Itt feltesszük az 
ALPHORDER függvényről, hogy azokat az atomokat, amelyek ékezetes karak
tert is tartalmaznak, a magyar betűrendnek megfelelően hasonlítja össze. 

Ha a rendezés fenti algoritmusát használjuk, látszik, hogy a feladat két 
jól elkülönülő részre osztható, ezért a RENDEZ-A rendezőfüggvény definíciójá
ban a beszúrást a BESZÚR-A segédfüggvénnyel valósítjuk meg. A függvények 
definíciója: 

* (DE RENDEZ-A (SZAVAK) ;..-A az ALPHORDER-re utal 
(COND ((NULL SZAVAK) NIL) 

((NULL (CDR SZAVAK)) SZAVAK) 
(T (BESZÚR-A (CAR SZAVAK) (RENDEZ-A (CDR SZAVAK> 

RENDEZ-A 
* (DE BESZÚR-A (SZÓ SOR) ;A SOR már rendezett lista! 

(COND ((NULL SOR) (LIST SZÓ)) ;A legegyszerűbb eset 
((ALPHORDER SZÓ (CAR SOR));Ha a SZÓ megelőzi az első 
(CONS SZÓ SOR)) ; elemet, ez lesz az első 
(T (CONS (CAR SOR) .Egyébként a lista farkába 

(BESZÚR-A SZÓ (CDR S0R>; kell beszúrni 
BESZÚR-A 
* (BESZÚR-A 'PÁRDUC 

'(GEPÁRD HIÚZ LEOPÁRD MACSKA 
OROSZLÁN PUMA TIGRIS VADMACSKA)) 

(GEPÁRD HIÚZ LEOPÁRD MACSKA 
OROSZLÁN PÁRDUC PUMA TIGRIS VADMACSKA) 
* (RENDEZ-A 

'(OROSZLÁN TIGRIS PÁRDUC PUMA HIÚZ 
VADMACSKA MACSKA LEOPÁRD GEPÁRD)) 
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(GEPÁRD HIÚZ LEOPÁRD MACSKA 
OROSZLÁN PÁRDUC PUMA TIGRIS VADMACSKA) 

Ha a rendezendő elemek között listák is lehetnek, egy másik prediká
tumra van szükségünk. Az ALPHORDER ugyanis csak atomot tud atommal 
összehasonlítani, ekkor azonban atomot listával vagy listát listával is össze 
kell hasonlítani. A leggyakrabban használatos összehasonlító elv a követ
kező: 

1. Két atom közül legyen előbb az, amelyik az ALPHORDER szerint előbb áll; 
2. Egy atom és egy lista esetén az atom álljon előbb; 
3. Két lista esetén az első elem döntsön, ha ezek megegyeznek, a listák 

farkát vegyük alapul, és alkalmazzuk az előző két pontot. 

Az ((ELSŐ) SOKADIK) és a (MÁSODIK (SOKADIK)) listák közül a (MÁSODIK 
(SOKADIK)) áll előbb; listákról lévén szó, a 3. szabály szerint a két lista fejé
nek, azaz a MÁSODIK, ill. (ELSŐ) S-kifejezéseknek az összehasonlítása dönt, a 
2. szabály szerint pedig a MÁSODIK atom előbb áll, mint az (ELSŐ) lista. 

Definiáljunk a fenti, rendező elv szerint összehasonlító predikátumot, 
a MEGELÖZI-E függvényt, amely kétargumentumú, és az argumentumai S-
kifejezések lehetnek : 

* (DE MEGELÖZI-E (SÍ S2) 
(COND ((AND (ATOM SÍ) (ATOM S2)) 

(ALPHORDER SÍ S2)) 
((ATOM SÍ) T) 
((ATOM S2) NIL) 
((EQUAL (CAR SÍ) (CAR S2)) 
(MEGELÖZI-E (CDR SÍ) (CDR S2))) 
(T (MEGELÖZI-E (CAR SÍ) (CAR S2> 

Ha mindkettő atom, 
az ALPHORDER dönt. 
Az atom előzi a listát 
Csak az egyik atom 
Mindkettő lista, 
a farkuk dönt. 

A listák feje 
nem azonos. 

MEGELÖZI-E 
* (MEGELÖZI-E '((EZ (EGY)) (LISTA)) "(EZ (IS) LISTA)) 
NIL 
* (MEGELÖZI-E '((EZ (EGY)) (LISTA)) '((EZ (EGY)) (MÁSIK) LISTA)) 
T 

A RENDEZ-M függvény olyan listák rendezésére is alkalmas, amelyeknek 
elemei maguk is lehetnek listák. A függvény a BESZÚR-M segédfüggvényt 
használja. A BESZŰR-M definíciója előállítható úgy, hogy a BESZÚR-A függvény 
definíciójában a MEGELÖZI-E predikátumra cseréljük az ALPHORDER függvényt. 
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* (DE RENDEZ-M (SZAVAK) ;..-M a MEGELÖZI-E-re utal 
(COND ((NULL SZAVAK) NIL) 

((NULL (CDR SZAVAK)) SZAVAK) 
(T (BESZÖR-M (CAR SZAVAK) (RENDEZ-M (CDR SZAVAK> 

RENDEZ-M 
* (DE BESZÚR-M (SZÓ SOR) 

(COND ((NULL SOR) (LIST SZÓ)) 
((MEGELÖZI-E SZÓ (CAR SOR)) (CONS SZÓ SOR)) 
(T (CONS (CAR SOR) (BESZÚR-M SZÓ (CDR SOR> 

BESZÚR-M 
* (BESZÚR-M '(PÁRDUC TIGRIS) 

•(GEPÁRD HIÚZ LEOPÁRD (MACSKA OROSZLÁN) 
(PUMA VADMACSKA))) 

(GEPÁRD HIÚZ LEOPÁRD (MACSKA OROSZLÁN) 
(PÁRDUC TIGRIS) (PUMA VADMACSKA)) 

* (RENDEZ-M '((OROSZLÁN TIGRIS) PÁRDUC 
((LEOPÁRD) VADMACSKA) GEPÁRD)) 

(GEPÁRD PÁRDUC (OROSZLÁN TIGRIS) ((LEOPÁRD) VADMACSKA)) 
Definiáljunk olyan függvényt, amely minden szinten rendezi az eleme

ket! Pl. a 
((MEDVE (FARKAS RÓKA)) (LAJHÁR TATU HANGYÁSZ) 
(EMBER (GORILLA CSIMPÁNZ ORANGUTÁN))) 

listából az 
((EMBER (CSIMPÁNZ GORILLA ORANGUTÁN)) (HANGYÁSZ LAJHÁR TATU) 

(MEDVE (FARKAS RÓKA))) 

listát készíti el. 
A minden szinten rendező függvény definíciója a BESZÚR-M függvény 

segítségével: 

* (DE MINDENT-RENDEZ (LISTA) 
(COND ((NULL LISTA) NIL) 

<(ATOM (CAR LISTA)) ;Ha a lista feje atom, 
(BESZÚR-M (CAR LISTA) ; ezt beszúrjuk a 

(MINDENT-RENDEZ (CDR LISTA>; listaiárokba, 
(T (BESZÚR-M ;Ha nem atom: a 

(MINDENT-RENDEZ (CAR LISTA)) ; rendezett fejet 
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(MINDENT-RENDEZ (CDR LISTA> ; beszúrjuk a 
; rendezet t farokba 

MINDENT-RENDEZ 
* (MINDENT-RENDEZ 

'(GERINCESEK (HÜLLŐK (TEKNŐS KÍGYÓ KROKODIL GYÍK)) 
(KÉTÉLTŰEK (SZALAMANDER BÉKA)) 
(EMLŐSÖK 

(KENGURUK (MÉHLEPÉNYESEK (VÍZIEK (DELFIN CET))) 
(ROVAREVÖK (SÜN VAKOND CICKÁNY> 

(GERINCESEK 
(EMLŐSÖK 

(KENGURUK (MÉHLEPÉNYESEK (VÍZIEK (CET DELFIN))) 
(ROVAREVÖK (CICKANY SÜN VAKOND)))) 

(HÜLLŐK (GYÍK KÍGYÖ KROKODIL TEKNŐS)) 
(KÉTÉLTŰEK (BÉKA SZALAMANDER))) 

Az e pontban tárgyalt algoritmuson kívül még sok rendezési eljárás 
ismeretes. A 8. feladatban egy, a beszúrásos algoritmusnál hatékonyabb 
eljárást is leírunk. 

4.7. Feladatok 

1. f e l a d a t 
Definiáljunk olyan függvényeket, amelyek nem üres listák elemeit körkörösen 
eltolják! 

a) A LTOLÁSE függvény a lista első elemét a lista végére teszi, a többi elemet 
pedig eggyel előrébb, pl.: az (E L T 0 L Á S) listából ( L T O L Á S E ) 
listát készít. 

b) A SELTOLÁ függvény a lista utolsó elemét a lista elejére teszi, a többit pe
dig eggyel hátrább: az (E L T 0 L Á S) listából ( S E L T O L Á ) listát 
készít. 

2. f e l ada t 
Definiáljuk a halmazelméleti kivonásnak {A\B) megfelelő HALMAZ-KIVONÁS 
függvényt! Az A\B halmaz elemei mindazok, amelyek .4-nak elemei, de 
nem elemei B-nek. 
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3 . f e l ada t 
Definiáljuk a SZIM-KÜL függvényt a halmazelméleti szimmetrikus különbség 
(A A B) kiszámítására. Az A A B halmazhoz azok az elemek tartoznak, 
amelyek vagy csak az .4-nak elemei, de B-nek nem, vagy pedig csak B-nek, 
de A-nak nem. Használjuk fel a következő azonosságot: 

A AB = (Ali B)\(An B) 

vagy egy másik azonosságot: 

AAB= (A\B)u(B\A) 

4. f e l ada t 
Egy halmaz összes részhalmazából álló halmazt az illető halmaz hatvány
halmazának nevezzük. Pl. az {ALFA, BÉTA, GAMMA} halmaz hatvány
halmaza az 

{{}, {ALFA}, {BÉTA}, {GAMMA}, 
{ALFA, BÉTA}, {ALFA, GAMMA}, {BÉTA, GAMMA}, 

{ALFA, BÉTA, GAMMA}} 

halmaz. Definiáljuk a HATVÁNYHALMAZ függvényt, amely előállítja egy halmaz 
hatvány halmazát! 

5. f e l a d a t 
Definiáljuk a PERMUTAL egyargumentumú függvényt! Ennek argumentuma 
egy nem üres lista, amely halmaznak feleltethető meg. A függvény előállítja 
a halmaz elemeinek összes permutációját, azaz az elemek összes lehetséges 
sorrendjét. Az így kapott listákat egy listába fűzve értékként megadja. 

* (PERMUTÁL '(ITT VAN EGY)) 
((ITT VAN EGY) (ITT EGY VAN) (VAN ITT EGY) 
(VAN EGY ITT) (EGY ITT VAN) (EGY VAN ITT)) 

6. f e l ada t 
Ha két olyan listát, amelynek elemei között listák is vannak, minden szin
ten betűrendbe rendezünk, akkor az EQUAL segítségével is eldönthető, hogy 
mint halmazok azonosak-e. Ezt felhasználva definiáljuk az ÚJABB-HALMAZ-EQ 
függvényt! 

7. f e l ada t 
Definiáljuk a MEGELÖZI-E2 függvényt úgy, hogy atom- és l istaargumentum 
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esetén ne feltétlenül az atom előzze meg a listát, hanem az atom ill. a lista 
első atomjának betűrendi helye döntsön. 

* (MEGELÖZI-E2 'ELSŐ '((MÁSODIK) HARMADIK)) 
T 
* (MEGELÖZI-E2 'MÁSODIK '((ELSŐ) HARMADIK)) 
NIL 

8. feladat 
Definiáljuk a RENDEZ2 rendezőfüggvényt, amely egy nem üres lista elemeit 
betűrend szerint rendezi! Az algoritmus legyen a következő: párosítsuk a ren
dezendő elemeket, és válasszuk ki minden párból az ALPHORDER predikátum 
szerint előbb állót. Ha a lista páratlan elemű, akkor az utolsó — pár nél
kül álló — elemet is kiválasztjuk. Az így kiválasztott elemeket ismét osszuk 
párokba, és ismételjük meg az eljárást addig, amíg csak egyetlen elemünk 
marad. Ez az elem lesz a rendezett lista első eleme, ezt töröljük a rendezen-
dők listájából. A leírt eljárás alapján válasszuk ki a következő olyan elemet, 
amely megelőzi az összes többit és így tovább. 



5. fejezet 

Tulajdonságlisták, lambdakifejezések, 
függvény típusok 

5.1. Szimbólumok tulajdonságai 

Az előző fejezetben több olyan feladatot oldottunk meg, amelyeket úgy jelle
mezhetünk, hogy egy szimbólumhoz tartozó tulajdonságokat kell kezelnünk, 
ezekhez kell hozzáférnünk. A bridzskártyához kapcsolódó példában a lap 
erejének kiszámításakor egy kártya tulajdonságának a pontértékét tekint
hetjük, az országok szomszédainak előállításakor egy ország tulajdonságá
nak azt nevezhetjük, hogy mely országok a szomszédai. Ezeket a feladatokat 
eddigi eszközeinkkel csak nehézkesen tudtuk megoldani. A LISP-ben azon
ban létezik egy olyan apparátus, amelynek segítségével a hasonló felada
tokat egyszerűbben, természetesebben oldhatjuk meg: szimbólumokhoz tu
lajdonságokat rendelhetünk, így keletkeznek az ún. tulajdonságlisták.* 

Rendeljük hozzá pl. az egyes kártyalapoknak megfelelő szimbólumokhoz 
a PONTÉRTÉK tulajdonságot! Erre a PUT függvény szolgál: 

* (PUT *Á "PONTÉRTÉK 4) 
4 

A PUT függvény az Á szimbólumhoz hozzárendeli a PONTÉRTÉK tulajdonsá
got. A tulajdonság attribútuma a PONTÉRTÉK szimbólum, a tulajdonság 
értéke pedig a 4 szám. Néha a rövidség kedvéért egyszerűen a tulajdon
ság értékét nevezzük tulajdonságnak. Másképpen tehát úgy is mondhatjuk, 
hogy az Á szimbólumhoz hozzárendeltünk egy attribútum—tulajdonság párt, 
amely a PONTÉRTÉK attribútumból és a hozzá tartozó tulajdonságból, a 4 
számból áll. Egy szimbólumhoz több attribútum—tulajdonság pár is tar
tozhat, ezeket a LISP rendszer a szimbólum tulajdonságlistáján tárolja. 

A tulajdonságlisták sok LISP változatban valójában nem listaként tárolódnak, így az 
elnevezés megtévesztő lehet. 
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A tulajdonságlistán mindegyik attribútumhoz egyetlen tulajdonság tar
tozhat. Az attribútum mindig szimbolikus atom, a hozzá tartozó tulajdonság 
tetszőleges S-kifejezés lehet. 

A PUT függvény tehát egy szimbólum tulajdonságlistáján elhelyez egy 
attribútum—tulajdonság párt. A függvénynek három argumentuma van, 
amelyek kiértékelődnek. Az első argumentum értéke az a szimbólum, amely
hez az attribútum—tulajdonság párt hozzárendeljük, a második argumen
tumé az attribútum, a harmadik argumentumé pedig tetszőleges S-kifejezés 
lehet, ez lesz a tulajdonság értéke. A PUT függvény értéke a harmadik ar
gumentum értéke lesz, vagyis az a tulajdonság, amelyet a megadott névvel 
hozzárendeltünk a szimbólumhoz, esetünkben a 4 szám. 

Hasonlóképpen rendelhetjük hozzá a többi kártyának megfelelő szimbó
lumhoz is a PONTÉRTÉK attribútumhoz tartozó tulajdonságértékeket: 
* (PUT 'K "PONTÉRTÉK 3) 
3 
* (PUT *D 'PONTÉRTÉK 2) 
2 
* (PUT "B "PONTÉRTÉK 1) 
1 
A többi kártyára vonatkozólag pedig 
* (PUT "TÍZES 'PONTÉRTÉK 0) 
0 

* (PUT "KETTES "PONTÉRTÉK 0) 
0 

Egy szimbólum tulajdonságlistáján lévő adott attribútumhoz tartozó 
tulajdonság értékét a GETP függvénnyel kaphatjuk meg. A függvénynek két 
argumentuma van, mindkettőnek az értéke szimbólum: az első argumentum 
az az atom, amelynek egy tulajdonságát keressük, a második argumentum 
pedig az attribútum. A függvény értéke az az érték, amely a szimbólum 
tulajdonságlistáján az attribútumhoz tartozik. Ha pl. az Á szimbólumra és 
a PONTÉRTÉK attribútumra alkalmazzuk a GETP függvényt, akkor 
* (GETP "Á 'PONTÉRTÉK) 
4 

A GETP függvény nem predikátum, bár neve P betűre végződik. 
Ha az egyes kártyáknak megfelelő szimbólumok pontértékét a fentiek 

szerint a szimbólum tulajdonságlistáján helyezzük el, a játékos laperejének 
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kiszámítására a tulajdonságokat kezelő függvények segítségével a LAPERÖ2 
függvényt definiálhatjuk: 

* (DE LAPERÖ2 (L) 
(COND ((NULL L) 0) 

(T (PLUS (GETP (CADAR L) "PONTÉRTÉK) 
(LAPERÖ2 (CDR L> 

LAPERÖ2 

A függvény az L listán sorra veszi a párokat, és az egyes kártyáknak meg
felelő szimbólumokhoz megkeresi a pontértéket — a PONTÉRTÉK at t r ibútum
hoz tartozó tulajdonságot —, a függvény értéke a tulajdonságok értékének 
összege. Ha a játékos kezében lévő tizenhárom kártyát továbbra is az ÉSZAK 
változó értéke, a 4 .1 . szakaszban definiált lista írja le: 

* (LAPERÖ2 ÉSZAK) 
19 

Egy szimbólum tulajdonságlistáján egy at tr ibútumhoz csak egyetlen ér
ték tar tozhat , ezért lehet a GETP függvénnyel az a t t r ibútum alapján megta
lálni a tulajdonságot. Ha a PUT függvénnyel a szimbólum adott at tr ibútu
mához egy másik tulajdonságértéket rendelünk, akkor a tulajdonság előző 
értéke elvész. 

A bridzsjáték egy másik „iskolája" a kártyákat másként értékeli, i t t az 
ász 7, a király 5, a dáma 3, a bubi továbbra is 1 pontot ér. Térjünk át most 
erre a számítási módra! Ekkor 

* (PUT 'A 'PONTÉRTÉK 7) 
7 
* (PUT 'K 'PONTÉRTÉK 5) 
5 
* (PUT 'D 'PONTÉRTÉK 3) 
3 
A többi kártyához tartozó pontérték változatlan. Ha ezután ismét alkalmaz
zuk a LAPERÖ2 függvényt az ÉSZAK kártyára, akkor 

* (LAPERÖ2 ÉSZAK) 
31 

Vegyük észre, hogy a LAPERÖ2 függvény definícióját nem kellett megváltoz
tatnunk! 

Leírhatjuk a játékos lapját is tulajdonságlistával, ha az ÉSZAK szimbó
lumhoz négy attr ibútum—tulajdonság párt rendelünk. Az egyes színeket 
jelző at tr ibútumokhoz tartozik az azonos színű kártyák listája: 
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* (PUT 'ÉSZAK "PIKK '(Á D TÍZES NYOLCAS HATOS)) 
(A D TÍZES NYOLCAS HATOS) 
* (PUT 'ÉSZAK 'KÖR '(B HETES)) 
(B HETES) 
* (PUT 'ÉSZAK 'KÁRÓ '(K D ÖTÖS)) 
(K D ÖTÖS) 
* (PUT 'ÉSZAK 'TREFF '(Á K KILENCES)) 
(A K KILENCES) 
Ha így ábrázoljuk az adatokat, a laperőt a LAPERÖ3 függvénnyel számíthatjuk 
ki, ezt így definiálhatjuk: 

* (DE LAPERÖ3 (L) 
(COND ((NULL L) 0) 

(T (EVAL (CONS 'PLUS 
(PONTLISTA ;A négy színhez t a r tozó 

(APPEND ; pontértékek összege 
(APPEND (GETP L 'PIKK) 

(GETP L 'KÖR)) 
(APPEND (GETP L 'KÁRÓ) 

(GETP L 'TREFF> 
LAPERÖ3 

A függvényben egyetlen listába fűzzük a négy színhez tartozó kártyáknak 
megfelelő szimbólumokat. Mivel az APPEND-nek csak két argumentuma van, 
a négy lista összefűzéséhez az APPEND-et ismételten kell alkalmaznunk. A 
PONTLISTA segédfüggvény a lapban szereplő kártyák pontértékének listáját 
állítja elő, erre a listára alkalmazzuk a PLUS függvényt. A PONTLISTA függvény 
definíciója: 

* (DE PONTLISTA (L) 
(COND ((NULL L) ' ( 0 ) ) 

(T (CONS (GETP (CAR L) 'PONTÉRTÉK) 
(PONTLISTA (CDR L> 

PONTLISTA 
* (LAPERÖ3 'ÉSZAK) 
31 

Vegyük észre a LAPERÖ2 és a LAPERÖ3 függvény alkalmazása közötti különb
séget! A LAPERÖ2 függvényt az ÉSZAK szimbólum értékére alkalmazzuk, ez az 
érték a lapot leíró lista. A LAPERÖ3 függvényt viszont az ÉSZAK szimbólumra 
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alkalmazzuk, nem pedig annak értékére; mivel ebben az esetben a játékos 
lapját az ÉSZAK sz imbólum tulajdonságlistája írja le. 

Ugyancsak leírhatjuk attr ibútum—tulajdonság párokkal Európa orszá
gainak szomszédsági kapcsolatait . Legyen az EURÓPA sz imbólum értéke egy 
lista, amely az európai országok nevét je lentő sz imbólumokból áll! Ekkor 

* (SETQ EURÓPA 

' (P E F B L NL D DK CH I A H CS 

DDR PL SU SF N S RO YU AL GR TR BG)) 

(P E F B L NL D DK CH I A H CS DDR PL SU SF N S RO YU AL GR TR BG) 

Az egyes országok tulajdonságlistáján a SZOMSZÉDOK attr ibútumhoz rendel
jük hozzá a szomszédos országok neveit tartalmazó l istát, értékeljük ki a 
következő S-kifejezéseket: 

(PUT 'P 'SZOMSZÉDOK ' (E) ) 

(PUT "E 'SZOMSZÉDOK '(P F)) 

(PUT 'F 'SZOMSZÉDOK '(B L D CH I E)) 

(PUT 'B 'SZOMSZÉDOK '(NL D L F)) 

(PUT 'L 'SZOMSZÉDOK '(F B D)) 

(PUT 'NL 'SZOMSZÉDOK '(B D)) 

(PUT 'D 'SZOMSZÉDOK '(NL DK DDR CS A CH F L B)) 

(PUT 'DK 'SZOMSZÉDOK ' (D)) 

(PUT 'CH 'SZOMSZÉDOK ' ( ' D I A)) 

(PUT ' I 'SZOMSZÉDOK '(F CH A YU)) 

(PUT 'A 'SZOMSZÉDOK '(CH D CS H YU I ) ) 

(PUT 'H "SZOMSZÉDOK '(A CS SU RO YU)) 

(PUT 'CS 'SZOMSZÉDOK '(D DDR PL SU H A)) 

(PUT 'DDR 'SZOMSZÉDOK '(D PL CS)) 

(PUT 'PL 'SZOMSZÉDOK '(DDR SU CS)) 

(PUT 'SU 'SZOMSZÉDOK '(RO H CS PL SF N)) 

(PUT 'SF 'SZOMSZÉDOK ' (S N SU)) 

(PUT 'N 'SZOMSZÉDOK ' (S SU SF)) 

(PUT 'S 'SZOMSZÉDOK '(N SF)) 

(PUT 'RO 'SZOMSZÉDOK '(BG YU H SU)) 

(PUT 'YU 'SZOMSZÉDOK '(AL I A H RO BG GR)) 
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(PUT "AL •SZOMSZÉDOK ' ( G R Y U ) ) 

(PUT 'GR 'SZOMSZÉDOK '(AL YU BG TR)) 

(PUT 'TR "SZOMSZÉDOK " ( G R B G ) ) 

(PUT 'BG 'SZOMSZÉDOK '(GR YU RO TR)) 

Ezek után egyszerűen definiálhatjuk a SZ0MSZÉDAI2 függvényt, amely az 
adatok ilyen ábrázolása mellett szolgáltatja egy ország szomszédait: 

* (DE SZ0MSZÉDAI2 (ORSZÁG) 
(GETP ORSZÁG 'SZOMSZÉDOK)) 

SZ0MSZÉDAI2 
* (SZ0MSZÉDAI2 'A) 
(CH D CS H YU I) 

Tulajdonságlistákkal leírhatjuk a családi kapcsolatokat is. A magyar tör
ténelemben fontos szerepet játszott a Hunyadi család: Hunyadi János apja 
Both bajnok volt, felesége Szilágyi Erzsébet, ennek fivére Szilágyi Mihály. 
Hunyadi Jánosnak és Szilágyi Erzsébetnek két fia volt, Hunyadi Mátyás 
— a király — és Hunyadi László. A családi kapcsolatokat így írhatjuk le 
attribútum—tulajdonság párokkal: 

* (PUT 'HUNYADI-JÁNOS 'APJA 'BOTH-BAJNOK) 
BOTH-BAJNOK 
* (PUT 'HUNYADI-JÁNOS 'FELESÉGE "SZILÁGYI-ERZSÉBET) 
SZILÁGYI-ERZSÉBET 
* (PUT 'SZILÁGYI-ERZSÉBET "FÉRJE "HUNYADI-JÁNOS) 
HUNYADI-JÁNOS 
* (PUT "HUNYADI-MÁTYÁS "APJA "HUNYADI-JÁNOS) 
HUNYADI-JÁNOS 
* (PUT 'HUNYADI-LÁSZLÓ 'APJA 'HUNYADI-JÁNOS) 
HUNYADI-JÁNOS 
* (PUT 'HUNYADI-MÁTYÁS 'ANYJA "SZILÁGYI-ERZSÉBET) 
SZILÁGYI-ERZSÉBET 
* (PUT "HUNYADI-LÁSZLÓ "ANYJA 'SZILÁGYI-ERZSÉBET) 
SZILÁGYI-ERZSÉBET 
Mivel egy embernek több fivére is lehet, ezért a FIVÉRE attribútumhoz nem 
egy nevet rendelünk tulajdonságként, hanem egy személynevekből álló listát. 
(Ez természetesen lehet egyelemü vagy üres lista is.) 
* (PUT 'HUNYADI-MÁTYÁS 'FIVÉRE "(HUNYADI-LÁSZLÓ)) 
(HUNYADI-LÁSZLÓ) 
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* (PUT 'SZILAGYI-ERZSÉBET 'FIVÉRE '(SZILÁGYI-MIHÁLY)) 
(SZILÁGYI-MIHALY) 

Definiáljuk a SZÜLEI függvényt! Ennek értéke egy lista, amely egy személy 
apjának és anyjának nevét tartalmazza: a függvény a személy tulajdonságlis
tájáról előveszi az APJA és az ANYJA attribútumokhoz tartozó tulajdonságok 
értékét, és egy listán elhelyezi őket: 

* (DE SZÜLEI (NÉV) 

(COND <(NULL (GETP NÉV 'APJA)) 
(COND ((NULL (GETP NÉV 'ANYJA)) NIL) 

(T (LIST (GETP NÉV 'ANYJA> 
((NULL (GETP NÉV 'ANYJA)) (LIST (GETP NÉV 'APJA))) 
(T (LIST (GETP NÉV 'APJA) (GETP NÉV 'ANYJA> 

SZÜLEI 
* (SZÜLEI 'HUNYADI-MÁTYÁS) 
(HUNYADI-JÁNOS SZILÁGYI-ERZSÉBET) 
* (SZÜLEI 'HUNYADI-JÁNOS) 
(BOTH-BAJNOK) 
* (SZÜLEI 'SZILÁGYI-ERZSÉBET) 
NIL 
Valamivel rövidebben írhatjuk le a SZÜLEI függvény definícióját, ha az apa 
és az anya nevét az APJA, ill. ANYJA segédfüggvényekkel állítjuk elő: 

* (DE APJA (NÉV) 
(GETP NÉV 'APJA)) 

APJA 
* (DE ANYJA (NÉV) 

(GETP NÉV 'ANYJA)) 
ANYJA 
* (DE SZÜLEI (NÉV) 

(COND <(NULL (APJA NÉV)) ;Ha nem ismert az apa: 
(COND ((NULL (ANYJA NÉV)) NIL) ; az anya sem ismert; 

(T (LIST (ANYJA NÉV> ; csak az anya ismert 
((NULL (ANYJA NÉV)) (LIST (APJA NÉV)));Csak az apa ismert 
(T (LIST (APJA NÉV) (ANYJA NÉV> ;A szülök ismertek 

Function SZÜLEI redefined 
SZÜLEI 
* (SZÜLEI 'HUNYADI-MÁTYÁS) 
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(HUNYADI-JÁNOS SZILÁGYI-ERZSÉBET) 
* (SZÜLEI 'HUNYADI-JÁNOS) 
(BOTH-BAJNOK) 
Definiáljuk ezek után az ANYA-GYERMEKEI függvényt! Ez a gyermeket jelentő 
szimbólum tulajdonságlistáján megkeresi az ANYJA attribútumhoz tartozó 
személynevet, és ennek a névnek a tulajdonságlistáján az eredeti szimbó
lumot a GYERMEKEI attribútumhoz kapcsolja úgy, hogy a GYERMEKEI attri
bútumhoz tartozó érték egy lista lesz. Tehát, ha az anya nevének tulaj
donságlistáján a GYERMEKEI attribútumhoz még nem tartozik érték, akkor a 
gyermek nevét egyelemű listaként kapcsoljuk az attribútumhoz; ha pedig a 
GYERMEKEI attribútumhoz már egy nem üres lista tartozik, amely az új nevet 
még nem tartalmazza, akkor erre a listára felfűzzük az új nevet: 

* (DE ANYA-GYERMEKEI (NÉV) 
(COND ((NULL (ANYJA NÉV)) NIL) 

((MEMBER NÉV (GETP (ANYJA NÉV) 
•GYERMEKEI)) 

(GETP (ANYJA NÉV) 'GYERMEKEI)) 
(T (PUT (ANYJA NÉV) 'GYERMEKEI 

(CONS NÉV (GETP (ANYJA NÉV) 
'GYERMEKEI> 

ANYA-GYERMEKEI 

Ha nem ismert az anya 
Ha a NÉV szerepel 
a gyermekek között, 
nincs változás 
Ha nem szerepel, a 
gyermekek listájához 
hozzáfűzzük 

Ha az ANYA-GYERMEKEI függvényt a HUNYADI-MÁTYÁS szimbólumra alkalmaz
zuk, a függvény a SZILÁGYI-ERZSÉBET szimbólum tulajdonságlistáján elhe
lyezi a GYERMEKEI attribútumot és a hozzá tartozó (HUNYADI-MÁTYÁS) tulaj
donságot. Ha pedig ezután a függvényt a HUNYADI-LÁSZLÓ argumentumra 
alkalmazzuk, a függvény a GYERMEKEI attribútumhoz a (HUNYADI-LÁSZLÓ 
HUNYADI-MÁTYÁS) listát rendeli: 
* (ANYA-GYERMEKEI 'HUNYADI-MÁTYÁS) 
(HUNYADI-MÁTYÁS) 
* (GETP 'SZILÁGYI-ERZSÉBET 'GYERMEKEI) 
(HUNYADI-MÁTYÁS) 
* (ANYA-GYERMEKEI 'HUNYADI-LÁSZLÓ) 
(HUNYADI-LÁSZLÓ HUNYADI-MÁTYÁS) 
* (GETP 'SZILÁGYI-ERZSÉBET 'GYERMEKEI) 
(HUNYADI-LÁSZLÓ HUNYADI-MÁTYÁS) 

A legtöbb LISP változatban megtalálhatjuk az ADDPROP függvényt, en
nek segítségével egy szimbólum tulajdonságlistáján lévő értékhez, ha az egy 
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lista, további elemeket csatolhatunk. Az ADDPROP függvénynek három argu
mentuma van, az első a szimbólum, amelynek tulajdonságlistáját megvál
toztatjuk. A második argumentum az attribútum, az ehhez tartozó tulaj
donságnak listának kell lennie (ez természetesen lehet az üres lista is). A 
harmadik argumentum tetszőleges S-kifejezés, ezt a kifejezést a függvény a 
szimbólum tulajdonságlistáján a megadott attribútumhoz tartozó tulajdon
sághoz csatolja. A tulajdonságnak listának kell lennie, ennek a listának a 
végéhez csatolja a függvény az adott S-kifejezést mint listaelemet. A tulaj
donság így kiegészített új értéke lesz az ADDPROP függvény értéke is: 

* (GETP 'SZIMBÓLUM 'ATTRIBÚTUM) 
NIL 
* (ADDPROP 'SZIMBÓLUM 'ATTRIBÚTUM 'ÚJ) 
(ÚJ) 
* (GETP 'SZIMBÓLUM 'ATTRIBÚTUM) 
(ÚJ) 
* (ADDPROP 'SZIMBÓLUM 'ATTRIBÚTUM 'ÚJABB) 
(ÚJ ÚJABB) 
* (GETP 'SZIMBÓLUM 'ATTRIBÚTUM) 
(ÚJ ÚJABB) 
Az ADDPROP függvény segítségével az ANYA-GYERMEKEI definícióját egyszerűbbé 
tehetjük: 

* (DE ANYA-GYERMEKEI (NÉV) 
(COND ((NULL NÉV) NIL) 

((NULL (ANYJA NÉV)) NIL) 
((MEMBER NÉV (GETP (ANYJA NÉV) 'GYERMEKEI)) 
(GETP (ANYJA NÉV) 'GYERMEKEI)) 
(T (ADDPROP (ANYJA NÉV) 'GYERMEKEI NÉV> 

ANYA-GYERMEKEI 
* (ANYA-GYERMEKEI 'HUNYADI-MÁTYÁS) 
(HUNYADI-MÁTYÁS) 
* (GETP 'SZILÁGYI-ERZSÉBET 'GYERMEKEI) 
(HUNYADI-MÁTYÁS) 
* (ANYA-GYERMEKEI 'HUNYADI-LÁSZLÓ) 
(HUNYADI-MÁTYÁS HUNYADI-LÁSZLÓ) 
* (GETP 'SZILÁGYI-ERZSÉBET 'GYERMEKEI) 
(HUNYADI-MÁTYÁS HUNYADI-LÁSZLÓ) 
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Vegyük észre, hogy az ANYA-GYERMEKEI függvény újabb változatának 
alkalmazása kissé más eredményt ad, mint az előző változaté; a gyermekek 
nevét most fordított sorrendben kaptuk, mivel az ADDPROP függvény az új 
értéket a tulajdonságlista végéhez csatolja. 

Vezessük be a NAGYBÁTYJA függvényt, amely egy személy nagy bátyjainak, 
azaz anyja és apja fivéreinek nevét fűzi egy listába. Felhasználjuk a SZÜLEI, 
az APJA és az ANYJA függvényeket: 

* (DE NAGYBÁTYJA (NÉV) 
(COND ((NULL (SZÜLEI NÉV)) NIL) ;A szülBk ismeretlenek 

(T (APPEND (GETP (ANYJA NÉV) 'FIVÉRE);Az anya fivérei 
(GETP (APJA NÉV) ,FIVÉRE> ;Az apa fivérei 

NAGYBÁTYJA 
* (NAGYBÁTYJA 'HUNYADI-MÁTYÁS) 
(SZILÁGYI-MIHÁLY) 
* (NAGYBÁTYJA 'HUNYADÍ-LÁSZLÓ) 
(SZILÁGYI-MIHÁLY) 

Egy szimbólumhoz tartozó at t r ibútumot és a hozzá tartozó tulajdon
ságot a REMPROP függvénnyel törölhetjük a tulajdonságlistáról. A függvény 
első argumentuma a szimbólum, amelynek tulajdonságlistájáról töröljük a 
tulajdonságot, második argumentuma az at t r ibútum. A függvény törli a 
szimbólum tulajdonságlistájáról a megfelelő párt , ha a tulajdonságlista tar
ta lmazta az a t t r ibútumot . A függvény értéke az a t t r ibútum, ha ez szerepelt 
a tulajdonságlistán, egyébként pedig NIL. 

* (REMPROP 'HUNYADI-MÁTYÁS 'FIVÉRE) 
FIVÉRE 
* (REMPROP 'HUNYADI-MÁTYÁS 'NŐVÉRE) 
NIL 
Ezután 
* (GETP 'HUNYADI-MÁTYÁS 'FIVÉRE) 
NIL 
a HUNYADI-MÁTYÁS szimbólum tulajdonságlistája nem tartalmazza a FIVÉRE 
at t r ibútumot . 

A DEFLIST függvény egyszerre több szimbólumhoz rendel hozzá olyan 
attribútum—tulajdonság párokat, amelyekben ugyanaz az a t t r ibútum sze
repel: 
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* (DEFLIST ' ( (A 4) (K 3) (D 2) (B 1) (TÍZES 0) (KILENCES 0) 
(NYOLCAS 0) (HETES 0) (HATOS 0) (ÖTÖS 0) (NÉGYES 0) 
(HÁRMAS 0) (KETTES 0 ) ) 

•PONTÉRTÉK) 
(A K D B TÍZES KILENCES NYOLCAS HETES HATOS 
ÖTÖS NÉGYES HÁRMAS KETTES) 

A függvény első argumentuma egy kételemű listákból álló lista. Az egyes al-
listák első eleme az a sz imbólum, amelyhez a tulajdonságot hozzárendeljük, 
a második eleme pedig a tulajdonság értéke. A DEFLIST második argumen
tuma az az a t tr ibútum, amelyhez a tulajdonságok tartoznak. A függvény ér
téke az első argumentumok szimbólumaiból álló lista. Példánkban a DEFLIST 
függvény az A atomhoz a PONTÉRTÉK attribútumból és a 4 tulajdonságból álló 
párt rendeli hozzá, a K atomhoz a PONTÉRTÉK attr ibútumból és a 3 tulajdon
ságból álló párt, és így tovább. A DEFLIST függvénynek az értéke pedig az 
(A K D B . . . HÁRMAS KETTES) lista. 

Hasonlóképpen Európa országaihoz a SZOMSZÉDOK attribútumhoz tartozó 
tulajdonságokat a következőképpen rendelhetjük hozzá: 

* (DEFLIST ' ( ( P (E)) 

(E (P F)) 
(F (B L D CH I E)) 

(B (NL D L F)) 
(L (F B D)) 
(NL (B D)) 
(D (NL DK DDR CS A CH F L B)) 

(DK (D)) 
(CH (F D I A)) 
(I (F CH A YU)) 
(A (CH D CS H YU I ) ) 

(H (A CS SU RO YU)) 
(CS (D DDR PL SU H A)) 
(DDR (D PL CS)) 

(PL (DDR SU CS)) 
(SU (RO H CS PL SF N)) 
(SF (S N SU)) 
(N (S SU SF)) 
(S (N SF)) 
(RO (BG YU H SU)) 
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(YU (AL I A H RO BG GR)) 
(AL (GR YU)) 
(GR (AL YU BG TR)) 
(TR (GR BG)) 
(BG (GR YU RO TR))) 

'SZOMSZÉDOK) 
(P E F B L NL D DK CH I A H CS DDR PL SU SF N S RO YU AL GR TR BG) 

Megnehezítheti a megértést, hogy az érték szót a LISP-ben több külön
böző fogalom jelölésére használjuk: az eddigiekben beszéltünk egy változó 
értékéről, azaz a változóhoz hozzárendelt értékről; egy kifejezés értékéről, 
ami a kifejezés kiértékelésének eredményét jelenti, és végül most egy szim
bólum tulajdonságának értékéről. A szövegösszefüggésből azonban mindig ki 
fog derülni, hogy az érték szót melyik értelemben használjuk. 

5.2. A lambdakifejezések 

A könyvben eddig már sok függvényt definiáltunk. Ha ezeket a definíciókat 
begépeljük a terminálon, tetszőlegesen használhatjuk is ezeket a függvénye
ket, mert az értelmező a definíciókat megjegyzi. 

Egy függvény definiálásakor a definíció a függvénynév szimbólum tu
lajdonságlistájára kerül, mégpedig az FNCELL nevű attribútumhoz tartozó 
tulajdonságként. * A definíció ún. lambdakifejezés formájában tárolódik. 
Nézzük pl. a 4.5. szakaszban definiált HALMAZ-ELEME függvényt! 

* (GETP "HALMAZ-ELEME 'FNCELL) 
(LAMBDA (E H) 

(COND ((NULL H) NIL) ((ATOM E) (ELEME E H)) 
(T (AND (HALMAZ-PARJA E H) T)))) 

A HALMAZ-ELEME szimbólumnak az FNCELL attribútumhoz tartozó tulajdon
sága egy lambdakifejezés, amely a HALMAZ-ELEME függvény definícióját írja 
le. 

A lambdakifejezés általános alakja a következő: 
(LAMBDA változólista törzs) 

A különböző LISP változatokban más ée más szimbólumot használnak az FNCELL 
helyett. Az FNCELL az angol function cell ('függvénycella') kifejezéaból származik. 
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A kifejezés első eleme a LAMBDA szimbólum, u tána következik a lambda-
változók listája, majd a törzset képező egy vagy több S-kifejezés. A lambda-
kifejezésnél — ugyanúgy, mint a DE esetében — a változólista csak szimbólu
mokat tar ta lmazhat , és ezek között nem lehet különleges atom. A függvény 
törzse tetszőleges számú S-kifejezésből állhat. A lambdakifejezés formája 
abban különbözik a függvények definiálására szolgáló formától, hogy a DE 
szimbólum helyén LAMBDA áll, és hiányzik a függvény neve. A változólista és 
a függvénytörzs azonban teljesen azonos. Ha a DE segítségével egy függvényt 
definiálunk, akkor mellékhatásként az értelmezőprogram a függvény névnek 
az FNCELL at tr ibútumhoz tartozó tulajdonságaként lambdakifejezés formájá
ban elhelyezi a definíciót. A függvény alkalmazásakor az értelmezőprogram 
a lambdakifejezést alkalmazza az argumentumokra. * 

Lambdakifejezést közvetlenül is alkalmazhatunk argumentumokra úgy, 
hogy a függvény neve helyett használjuk. Az 1.5. szakaszban azt mondtuk, 
hogy egy forma feje — két kivételtől eltekintve — csak függvénynév lehet. 
Az egyik kivétel a lambdakifejezés. Ennek alkalmazásakor a forma alakja a 
következő: 

(.lambdakifejezés argumentumi argumentum? • • •) 

azaz 

((LAMBDA változólista törzs) argumentumi argumentum? ...) 

Alkalmazzuk a HALMAZ-ELEME függvény definíciójának megfelelő lambda
kifejezést pl. az (A B) és az (A (B A) C) argumentumokra: 

* (<LAMBDA (E H) 
(COND ((NULL H) NIL) 

((ATOM E) (ELEME E H)) 
(T (AND (HALMAZ-PÁRJA E H) T> 

A lambdakifejezés elnevezésnek történelmi okai vannak. Az 1940-es években Alonzo 
Chuích definiálta a függvényeket a A szimbólum segítségével. A A használatával külön
böztetjük meg a függvény változóit azoktól a szimbólumoktól, amelyekre a függvényt 
alkalmazzuk. Church pl. az f{x, y) = 2z + y2 függvényt a 

A(í,»).(2x + y2) 

kifejezéssel jelölte, a függvény alkalmazását az z = 3, y = 4 értékekre pedig így: 

A(a:,y).(2x + y2)(314) 

(amelynek eredményeként 22-t kapunk). A LISP-beli lambdakifejezés tökéletesen meg
feleltethető ennek a jelölési módnak. McCarthy és tanítványai a LISP kidolgozásánál a 
A-kalkulusra építettek. 
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'(A B) 

'(A (B A) C)) 

T 

így tehát névtelen függvényeket is alkalmazhatunk argumentumokra: 

* (<LAMBDA (L) ;ér téke egy l i s t a e lső és 
(LIST (CAR L) (CAR (REVERSE L> ; u to l só eleméből i l l ó l i s t a 

'(ELSŐ MÁSODIK HARMADIK UTOLSÓ)) ;Az argumentum. 
(ELSŐ UTOLSÓ) 

Egy lambdakifejezés törzse további lambdakifejezéseket is tar talmazhat : 

* (<LAMBDA (X Y) ;X első és Y u to l só eleméből 
(REVERSE ; á l l ó kételemű l i s t a megfordítva 

(<LAMBDA (L) ;A "belső" k i fe jezés egyezik 
(LIST (CAR L) (CAR (REVERSE L>; az előző pé ldabe l ive l . 

(APPEND X Y> ;A "belső" kif . argumentuma 
' ( A B C) ;A "külső" kif. argumentumai 
•(X Y Z)) 

(Z A) 

Ha lambdakifejezést közvetlenül alkalmazunk argumentumokra, minden 
egyes alkalmazásnál le kell írnunk az egész lambdakifejezést, nem hivatkoz
hatunk egy szimbólumra — névre — úgy, mint a DE segítségével definiált 
függvényeknél. Ebből az is következik, hogy nem írhatunk rekurzív lambda
kifejezést, hiszen nincs neve, amelyre a lambdakifejezés törzsében rekurzívan 
hivatkozhatnánk. 

Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a LAMBDA nem függvény. A 
LAMBDA szimbólum — a lambdakifejezés első eleme — azt jelzi az értelmező-
programnak, hogy itt egy függvény megadása következik. Ezért hibához 
vezet, ha a forma első eleme maga a LAMBDA szimbólum, nem pedig lambda
kifejezés: 

* (LAMBDA (X Y) (PLUS X Y)) 
Error: undefined function - LAMBDA 

A függvénydefiníciók lambdakifejezésként való tárolása lehetővé teszi, 
hogy a korábban definiált függvények definícióját elolvashassuk, és azokat 
akár módosítsuk is. A GETP és PUT függvények használatával ezt megtehetjük, 
ha az FNCELL at t r ibútumra hivatkozunk. Van azonban egyszerűbb megoldás 
is, a függvénydefiníciók kezelésére szolgál a GETD és PUTD függvény. A GETD 
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egyetlen argumentuma egy szimbólum — függvénynév — lehet, és értéke az 
ehhez a függvénynévhez tartozó definíció: 

* (GETD 'ELEME) 
(LAMBDA (ELEM LISTA) 

(COND ((NULL LISTA) NIL) 
((EqUAL ELEM (CAR LISTA)) T) (T (ELEME ELEM (CDR LISTA))))) 

A PUTD kétargumentumú: első argumentuma a definiálandó függvény 
neve (szimbólum), a második pedig a függvény definíciója (lambdakifejezés). 
A függvény értéke a második argumentumának értéke, mellékhatásaként a 
függvénydefiníció tárolódik. A SEMMIT-TESZ függvényt a PUTD segítségével így 
definiálhatjuk: 

* (PUTD 'SEMMIT-TESZ '(LAMBDA () ())) 
(LAMBDA NIL NIL) 

Módosítsuk ezek segítségével az ELEME függvény definícióját, cseréljük 
ki mindenütt a függvénydefinícióban a LISTA változót L-re! Ekkor 

* (PUTD 'ELEME 

(SUBST 'LISTA 'L (GETD 'ELEME))) 
(LAMBDA (ELEM L) 

(COND ((NULL L) NIL) 
((EQUAL ELEM (CAR L)) T) (T (ELEME ELEM (CDR L ) ) ) ) ) 

A GETD alkalmazásával megkaphatjuk a beépített függvények definícióit 
is: 

* (GETD 'ABS) 

(LAMBDA (X) (COND ((MINUSP X) (MINUS X)) (T X))) 
A legalapvetőbb beépített függvények definícióját azonban nem kaphat

juk meg a GETD alkalmazásával: ezek ugyanis le vannak fordítva a gép szá
mára közvetlenül érthető nyelvre. Azokat a függvényeket, amelyek nem ren
delkeznek lambdakifejezés alakjában tárolt definícióval, l e f o r d í t o t t függ
v é n y n e k nevezzük. A lefordított függvényeknek nincs az FNCELL attr ibú
tumhoz tartozó tulajdonsága: 

* (GETP "CONS 'FNCELL) 
NIL 

Ha pedig a lefordított függvényre a GETD-t alkalmazzuk, akkor pl. a 
következő értéket kaphatjuk: 
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* (GETD 'CONS) 

(SUBR 1724) 

Itt a SUBR (az angol subroutine szó rövidítése) arra utal , hogy a CONS lefordí
tot t függvény, az ezt követő szám pedig a számítógép tárának az a címe, ahol 
a CONS függvénynek megfelelő szubrutin kezdődik. Mivel az ilyen függvények 
definíciója nem lambdakifejezésként tárolódik, lambdaváltozóik sincsenek. 
Alkalmazásukkor az argumentumok értékei mint paraméterek adódnak át 
egy gépi kódú szubrutinnak. (Erről a 11. fejezetben még lesz szó.) 

Az előbbi kifejezések kiértékeléséből azt is láthatjuk, hogy a GETD függ
vény nemcsak egyszerűen egy szimbólumnak az FNCELL at tr ibútumhoz tar
tozó tulajdonságát adja meg, hiszen abban az esetben, ha a függvény lefor
dí tot t függvény, az FNCELL attr ibútumhoz nem tartozik tulajdonság. Hason
lóan a PUTD alkalmazásának hatása sem teljesen azonos a 

(PUT függvénynév 'FNCELL lambdakifejezés) 

alakú kifejezés kiértékelésének hatásával, mert a PUTD — és a DE — hasz
nálata esetén az értelmezőprogram a függvénynévről azt is feljegyzi, hogy 
ehhez a szimbólumhoz egy függvény definíciója tartozik. Ha csak a PUT függ
vényt használjuk, akkor ez nem történik meg. Definiáljuk pl. a MÁS-PUTD 
függvényt, amely a PUT függvényt alkalmazza: 

* (DE MÁS-PUTD (FN DEF) 
(PUT FN 'FNCELL DEF)) 

MÁS-PUTD 

A függvény első argumentuma a definiálandó függvény neve, a második 
pedig a függvény definíciója lambdakifejezés alakjában. Ha egy függvényt a 
PUTD-vei újradefiniálunk, akkor figyelmeztető üzenetet kapunk: 

* (PUTD 'SEMMIT-TESZ '(LAMBDA (X) X)) 
- - -Funct ion SEMMIT-TESZ redefined 
(LAMBDA (X) X) 

A MÁS-PUTD használatakor viszont nem kapunk ilyen figyelmeztetést. A 
MÁS-PUTD ugyan elhelyezi a függvénydefiníciót a szimbólum tulajdonságlistá
ján, a LISP rendszer azonban nyilvántartásában nem jegyzi fel, hogy ehhez 
a szimbólumhoz egy függvénydefiníció tartozik. Ezért nem figyelmeztet arra, 
ha egy már létező definíciót felülírunk: 

* (MÁS-PUTD "SEMMIT-TESZ '(LAMBDA (X Y) Y)) 
(LAMBDA (X Y) Y) 

Az egyes LISP értelmezőprogramok jelentősen eltérnek egymástól ab
ban, hogy milyen beépített függvényeket tartalmaznak, és abban is, hogy 
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ezek közül melyek lefordított függvények. Az elemi függvények, a CAR, a CDR, 
a CONS, az ATOM, a NULL és az Eq azonban minden LISP rendszerben lefordított 
függvények. 

5.3. A függvények típusai 

A LISP nyelv függvényeit két fontos rendszerező elv alapján négy csoportba 
oszthatjuk. 

Az első elv az argumentumok számához kapcsolódik. A LISP függvényeit 
ez alapján r ö g z í t e t t a r g u m e n t u m s z á m ú és a k á r h á n y - a r g u m e n t u m ú 
függvényekre osztjuk. Használtunk már 1-, 2-, 3- stb.-argumentumú függvé
nyeket, a DE segítségével eddigi ismereteink alapján mi is tudunk olyan függ
vényeket definiálni, amelyeknek meghatározott számú argumentuma van. 

A korábbi fejezetekben láttunk már példát akárhány-argumentumú 
függvényekre is, amelyeket változó számú argumentummal használhatunk. 
Ilyen függvények pl. a PLUS, a TIMES és az AND. Ezek azonban mind beépített 
függvények, eddigi ismereteink alapján nem tudunk akárhány-argumentumú 
függvényeket definiálni. 

A függvényeket csoportosíthatjuk aszerint is, hogy a függvény alkal
mazásakor az argumentum, ill. argumentumok kiértékelődnek-e. A 2.1. sza
kaszban már bevezettük az eval- és a nem eval-típusú függvények fogalmát. 
Azokat a függvényeket, amelyeknek alkalmazásakor az argumentumok ki
értékelődnek, és a függvény ezekre az értékekre alkalmazódik, e v a l - t í p u s ú 
f ü g g v é n y e k n e k neveztük. Ilyen a megismert függvények nagy része. Is
merünk olyan függvényeket is, amelyek alkalmazásakor a függvény argu
mentumai nem értékelődnek ki, a függvényt az argumentumokra, nem pe
dig azok értékére alkalmazzuk. Ezek a függvények tehát n e m e v a l - t í p u s ú 
függvények. Fontos megjegyzés, hogy eval-típusúnak csak akkor nevezünk 
egy függvényt, ha minden argumentuma kiértékelődik. Ha van legalább egy 
argumentuma, amely nem értékelődik ki, akkor a függvény nem eval-típusú. 

A LISP-ben léteznek olyan függvények is, amelyek akárhány-argumen-
tumúak és egyszersmind nem eval-típusúak is, ilyen pl. a DE, a TRACE, az AND 
és az OR. 

A fejezet hátralevő részében azt mutatjuk be, hogyan definiálhatunk 
akárhány-argumentumú, ill. nem eval-típusú függvényeket. 
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5.3.1. Akárhány-argumentumú függvények definiálása 

A 4.5. szakaszban definiáltuk a METSZET függvényt, amely két halmaz met
szetét állítja elő. Tegyük fel, hogy az N-METSZET függvényt akarjuk definiálni, 
amellyel tetszőleges számú halmaz metszetét tudjuk előállítani. Bár az ed
dig megismert definiálási eszközökkel nem tudunk akárhány-argumentumú 
függvényt definiálni, olyan függvényt mégis definiálhatunk, amely akárhány 
halmaz metszetét képezi. Mivel nem tudjuk, hogy a függvénynek hány hal
maz metszetét kell képeznie, úgy definiáljuk, hogy argumentumai nem az 
egyes halmazok lesznek, hanem egyetlen argumentuma lesz, a halmazokból 
álló lista. Feltesszük, hogy legalább egy vagy egynél több halmaz metszetét 
képezzük, tehát az argumentumlistának legalább egy eleme van. A definíció: 

* (DE N-METSZET (HALMAZLISTA) 

(COND ((NULL (CDR HALMAZLISTA)) ;Ha egyetlen halmaz van, 
(CAR HALMAZLISTA)) ; az érték ez a halmaz. 
(T (METSZET ;Egyébként az első 

(CAR HALMAZLISTA) ; halmaz metszetét 
(N-METSZET ; képezzük az összes többi 

(CDR HALMAZLISTA> ; halmaz metszetével. 
N-METSZET 
* (N-METSZET '((EZ EGY HALMAZ))) 
(EZ EGY HALMAZ) 
* (N-METSZET 

(LIST '(EZ EGY HALMAZ) '(EZ EGY MÁSIK HALMAZ) '(EZ IS HALMAZ) 
'(MÁR EZ IS HALMAZ))) 

(EZ HALMAZ) 

Az N-METSZET függvény nem akárhány-argumentumú ugyan, segítségével 
mégis tetszőleges számú halmaz metszetét képezhetjük. Ennek a megoldás-
mak az a hátránya, hogy a függvény alkalmazása előtt az egyes halmazokból 
egy listát kell alkotnunk a CONS vagy a LIST segítségével. A LISP nyelvben 
azonban nemcsak a 3.1. szakaszban leírt módon definiálhatunk függvénye
ket, hanem arra is van lehetőség, hogy akárhány-argumentumú függvényeket 
definiáljunk. 

Ha egy akárhány-argumentumú függvényt definiálunk, nem sorolhatjuk 
fel a változókat egy változólistán, mert egy-egy alkalmazáskor más és más 
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számú argumentuma lesz a függvénynek. Ehelyett a definícióban megálla
podás szerint egyetlen szimbólumot kell írnunk 2 változólista helyére, ennek 
a szimbólumnak az értéke a függvény alkalmazásakor az argumentumok ér
tékeiből álló lista lesz. A függvénydefiníció egyébként formailag megegyezik 
a korábban bemutatot takkal . 

így definiálhatjuk pl. az AKÁRHÁNY-METSZET függvényt, amelynek tetsző
leges számú argumentumai halmazok, és a függvény értéke a halmazok met
szete: 

* (DE AKÁRHÁNY-METSZET HALMAZOK 

(N-METSZET HALMAZOK)) 
AKÁRHÁNY-METSZET 
A függvény törzse egyetlen S-kifejezés, amely az előbb bevezetett N-METSZET 
függvényt alkalmazza a HALMAZOK változó értékére. A függvény törzsében 
a HALMAZOK szimbólumot úgy használhatjuk, mint a rögzített argumentum-
számú függvények esetében a lambdaváltozókat. 
* (AKÁRHÁNY-METSZET ' ( A B C ) '(A C D) '(B C A D) '(D C B A)) 
(A C) 

Példánkban a kiértékeléskor a HALMAZOK változó értéke a következő lista: 
( ( A B C ) (A C D) (B C A D) (D C B A)) 

Az akárhány-argumentumú függvények sajátossága, hogy definíciójuk 
nem lehet rekurzív. * Vizsgáljuk meg ezt egy példán: definiáljuk a SOK-APPEND 
akárhány-argumentumú függvényt, amelynek tetszőleges számú lista lehet 
az argumentuma! A SOK-APPEND függvény az APPEND-hez hasonlóan a listákat 
egyetlen listába fűzi, és ez a lista lesz a függvény értéke. Ha megpróbálnánk 
rekurzívan definiálni ezt az akárhány-argumentumú függvényt, a következőt 
írhatnánk fel: 

* (DE SOK-APPEND LISTÁK ;Hibás! 
(COND ((NULL LISTÁK) NIL) 

(T (APPEND (CAR LISTÁK) 

(SOK-APPEND (CDR LISTÁK> ; I t t a h iba! 

SOK-APPEND 

* (SOK-APPEND '(KUTYA MAJOM) '(EGÉR) '(ÁLLATOK)) 

Pontosabban: a könyvben eddig használt definiálási módszerekkel nem lehet rekurzívan 
akárhány-argumentumú függvényt definiálni. Az 5.3.3. pontban, az ÚJ-AND definiálásakor 
látunk majd példát arra, hogyan lehet az EVAL függvény segítségével mégis rekurzív 
definíciót adni. 
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* (DE ÚJ-PROGN ARGK 
(CAR (REVERSE ARGK))) 

ÚJ-PROGN 

Emlékeztetünk arra, hogy a 3.4.1 pontban bevezetett általánosított fel
tételes kifejezésben megengedtük, hogy egy feltételt több tevékenység is kö
vessen, pl. 

(COND ((GREATERP N 0) (SETQ K 0) (SETq L 1) N) 
((ZEROP N)) 
(T (MINUS N))) 

Ha nem általánosítottuk volna a feltételes kifejezéseket, azaz ha egy felté
telt csak egy tevékenység követhetne, akkor az első feltétel után a PROGN 
függvényt kellene használnunk: 

(COND ((GREATERP N 0) (PROGN (SETQ K 0) (SETQ L 1) N)) 

. . . ) 

Az általánosított feltételes kifejezéssel tehát „megtakaríthatjuk" a PROGN 
használatát. Ezért azt mondjuk, hogy az általánosított feltételes kifejezésben 
impl ic i t p r o g n szerkezetet használhatunk. 

Az akárhány-argumentumú függvények definíciója is lambdakifejezés 
alakjában tárolódik. Ezekben a lambdakifejezésekben a LAMBDA után — 
ugyanúgy, mint a DE esetében a függvény neve után — a változólista helyén 
egy szimbólum áll, amelynek értéke a függvény kiértékelésekor az argumen
tumok értékeiből álló lista lesz. 

* (GETD 'SOK-APPEND) 

(LAMBDA LISTÁK (N-APPEND LISTÁK)) 
Az ilyen lambdakifejezések segítségével „névtelen" akárhány-argumentumú 
függvényeket is használhatunk. Az N-APPEND függvényt akárhány-argumen
tumú lambdakifejezésben is alkalmazhatjuk: 

* ((LAMBDA LISTA 

(N-APPEND LISTA)) 
'(A PÉLDÁK HASZNOSABBAK) 
'((MINT)) 
'(A SZABÁLYOK (QUOTE NEWTON))) 

(A PÉLDÁK HASZNOSABBAK (MINT) A SZABÁLYOK (QUOTE NEWTON)) 
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5.3.2. N e m eval-típusú függvények definiálása 

A LISP függvények nagy része eval-típusú függvény. Ot t azonban, ahol 
az argumentumokat (általában) nem kell kiértékelni, célszerűbb nem eval-
típusú függvényeket definiálni. Nem eval-típusú függvények definiálására 
a DF függvényt használjuk. A DF használata a DE használatával minden 
szempontból megegyezik, de a segítségével definiált függvény nem eval-
típusú függvény lesz. 

Definiáljuk a METSZETqq nem eval-típusú függvényt, amely (mint a 
METSZET függvény) a megadott két halmaz metszetét képezi, de argumen
tumai nem értékelődnek ki: 

* (DF METSZETQQ (Hl H2) 
(METSZET Hl H2)) 

METSZETqq 
A DF függvény is akárhány-argumentumú, és mint a DE függvénynek, 

legalább három argumentumra szüksége van: az első a definiálandó függvény 
neve, a második a változólista, a továbbiak alkotják a függvény törzsét. 

* (METSZETqq (((A) B) (C) (C A B)) 
(A (B (A)) (A B ( « ) (C))) 

(((A) B) (C» 

A METSZETqq függvénnyel tehát előállíthatjuk ezen halmazok metszetét, anél
kül, hogy a qU0TE-ot kellene használnunk. Vessük ezt össze a METSZET függ
vény alkalmazásával: 

* (METSZET ' ( ((A) B) (C) (C A B)) 
'(A (B (A)) (A B ( O ) (C))) 

(((A) B) (C)) 

A DF segítségével azonban nem készíthetünk rekurzív függvénydefiníci
ókat. * Próbáljunk meg a DF segítségével rekurzív módon definiálni egy nem 
eval-típusú függvényt, amely — mint a 4.1. szakaszban definiált UTOLSÓ-ELEM 
— az argumentumként megadott lista utolsó elemét adja. Látni fogjuk, hogy 
a rekurzív definíció hibára vezet, ezért a függvény neve legyen ROSSZ-UTOLSÓ: 

Pontosabban: a könyvben eddig használt definiálási módszerekkel nem lehet rekurzívan 
nem eval-típusú függvényt definiálni. Az 5.3.3. pontban, az ÚJ-AND definiálásakor látunk 
majd példát arra, hogyan lehet az EVAL függvény segítségével mégis rekurzív definíciót 
adni. 



1 8 6 5. fejezet: Tulajdonságlisták, la.mbda.kifejezések, függvénytípusok 

* (DF ROSSZ-UTOLSÓ (X) ;Hibás! 

(COND ((NULL X) NIL) 

((ATOM X) X) 

((NULL (CDR X)) (CAR X)) 

(T (ROSSZ-UTOLSÓ (CDR X> ; I t t a h i b a ! 

ROSSZ-UTOLSÓ 

A nyomkövetésben láthatjuk, hogy miért hibás a definíció: 

* (TRACE ROSSZ-UTOLSÓ) 
(ROSSZ-UTOLSÓ) 
* (ROSSZ-UTOLSÓ (ELSŐ MÁSODIK HARMADIK)) 
ROSSZ-UTOLSÓ : 
X = (ELSŐ MÁSODIK HARMADIK) 

I ROSSZ-UTOLSÓ : 
I X = (CDR X) 
I I 
I I ROSSZ-UTOLSÓ : 
I I X = (CDR X) 

A kiértékelés során az X változó értéke először az (ELSŐ MÁSODIK HARMADIK) 
lista lett, az első két feltétel nem teljesült, így a ROSSZ-UTOLSÓ függvényt 
rekurzív módon a (CDR X) argumentumra alkalmazzuk. A függvény azonban 
nem eval-típusú függvény, argumentuma nem értékelődik ki, így az X változó 
új értéke nem a (CDR X) forma értéke — a (MÁSODIK HARMADIK) lista —, 
hanem maga a (CDR X) kifejezés lett. A megállási feltételek így sohasem 
teljesülnek, ezért mindig újra és újra alkalmazzuk a függvényt. 

A nem eval-típusú függvényeket — az akárhány-argumentumú függvé
nyekhez hasonlóan — általában úgy definiálhatjuk, hogy segédfüggvényként 
eval-típusú függvényt használunk. Az akárhány-argumentumú függvények
nél általában szükség volt rekurzióra, a nem eval-típusú függvényekre azon
ban ez nem igaz. Definiálhatjuk pl. az ÚJ-SETQ nem eval-típusú függvényt, 
amely — mint a SETQ — egy szimbólumnak értéket ad: 

* (DF ÚJ-SETQ (NÉV ÉRTÉK) 
(SET NÉV (EVAL ÉRTÉK))) 

ÚJ-SETQ 
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A függvényt a DF segítségével definiáltuk, alkalmazásakor két változójának 
értéke a két argumentum, nem pedig azok értéke lesz. Mivel a függvény 
második argumentumának az értékére van szükségünk, erre alkalmazzuk az 
EVAL függvényt, és az így kapott értéket rendeljük az első argumentumként 
megadott szimbólumhoz. 

Az iménti definíció alapján tehát olyan függvényeket is tudunk defini
álni, amelyeknél az argumentumok egy részénél azok értékére, más részüknél 
magára az argumentumra van szükség. Ezeket a „vegyes" függvényeket min
dig a DF-fel definiáljuk, és a megfelelő argumentumokat az EVAL függvénnyel 
kiértékeljük. 

A DF segítségével definiált függvények n l a m b d a k i f e j e z é s alakjában tá
rolódnak. Az nlambdakifejezés csak abban különbözik a lambdakifejezéstől, 
hogy a LAMBDA szimbólum helyett NLAMBDA szerepel benne. Az NLAMBDA szim
bólum jelzi az értelmezőnek, hogy a függvény nem eval-típusú. 

Az nlambdakifejezéssel alkalmazhatunk „névtelen" nem eval-típusú függ
vényeket argumentumokra. A következő kifejezés értéke az argumentumként 
megadott függvény definíciójában szereplő atomok listája. A könnyebb ol
vashatóság kedvéért erre a listára nem vesszük fel a NIL atomot (amely szinte 
minden esetben szerepel), és a függvénydefinícióban — nem lefordított függ
vények esetén — kötelezően szereplő LAMBDA, ill. NLAMBDA szimbólumokat. Ha 
azonban a függvény definíciójának törzsében használunk LAMBDA ill. NLAMBDA 
szimbólumot, akkor ez is felkerül a listára. 

* (<NLAMBDA (FV) (HALMAZOSlT (ÖJ-IRON (CDR (GETD FV> 
ROSSZ-UTOLSÓ) 

(COND ATOM NULL CAR T ROSSZ-UTOLSÓ CDR X) 

5.3.3. Akárhány-argumentumú, nem eval-típusú függvények 
definiálása 

Mindkét jellemzővel rendelkező függvények pl. a DE, a TRACE, az AND és az 
OR. Az ilyen típusú függvények definiálására is a DF függvényt használjuk, a 
változólista helyett pedig — ahogy az akárhány-argumentumúaknál lát tuk 
— itt is egyetlen szimbólum áll. 

A tetszőlegesen sok halmaz metszetét előállító, akárhány-argumentumú, 
nem eval-típusú METSZET-NQ függvényt így definiálhatjuk: 

* (DF METSZET-NQ HALMAZOK (N-METSZET HALMAZOK)) 
METSZET-Nq 
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Az AND és az OR függvények alkalmazásukkor nem értékelik ki feltétle
nül mindegyik argumentumukat, hanem balról jobbra haladva sorban csak 
addig, amíg a függvény értéke meghatározódik. Definiáljuk az ÚJ-AND függ
vényt! Ez nem eval-típusú, akárhány-argumentumú függvény lesz, azonban 
— mint láttuk — definíciójában rekurziót kell használnunk. Ennek érdeké
ben definiálhatnánk egy eval-típusú, egyargumentumú segédfüggvényt, ehe
lyett azonban egy új definiálási módszerrel oldjuk meg a feladatot: 

* (DF ÚJ-AND ARGK 

(COND ((NULL ARGK) T) ;Ha nincs argumentum 
((NULL (EVAL (CAR ARGK))) NIL) ;Ha az első elem hamis, 

; akkor a függvény is. 
(T (EVAL ;Ha igaz, a további 

(CONS 'ÚJ-AND (CDR ARGK> ; elemeket vizsgáljuk. 
ÚJ-AND 
A rekurzív lépésnél nem alkalmazhattuk az 
(ÚJ-AND (CDR ARGK)) 
formát, hiszen — mint láttuk — a nem eval-típusú függvény argumentuma 
nem értékelődik ki. A feltétellánc utolsó elemeként az (EVAL (CONS . . . ) ) 
alak szerepel, ezt érdemes részletesebben is megvizsgálnunk. Az ÚJ-AND függ
vényt nem a (CDR ARGK) listára, hanem a (CDR ARGK) lista elemeire mint 
argumentumokra akarjuk alkalmazni. Ezért a CONS függvénnyel készítünk 
egy listát, amelynek feje az ÚJ-AND szimbólum, a többi eleme pedig a (CDR 
ARGK) értékének elemeiből áll, és az EVAL segítségével kiértékeljük. A kiérté
kelés közben az adatokból (egy szimbólumból és egy listából) összeállított 
lista a következő lépésben mint program, mint kiértékelendő forma szerepel. 

A megismert definiáló eszközökkel olyan új függvényeket is készíthe
tünk, amelyek függvények definiálását szolgálják, pl. az ÚJ-DE függvény de
finíciója: 

* (DF ÚJ-DE ARGK ;akárhány-argumentumú, 
; nem eva l - t ípusú függvény 

(PUTD (CAR ARGK) ;az e lső argumentum a függvénynév 
(CONS 'LAMBDA (CDR ARGK))) ;a lambdakifejezés e lkész í t é se 
(CAR ARGK)) ;ÚJ-DE ér téke a függvénynév 

ÚJ-DE 

Definiáljuk ezután az ÚJ-DE segítségével a SZITA függvényt, melynek argu
mentumai egy szám és egy számokból álló lista. A SZITA a lista elemei közül 
elhagyja azokat, amelyek a számmal oszthatók: 
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* (ÚJ-DE SZITA (SZÁM L) 
(COND ((NULL L) NIL) 

((ZEROP (REMAINDER (CAR L) SZÁM));Ha osztható , elhagyjuk 
(SZITA SZÁM (CDR L))) 

(T (CONS (CAR L) ;Ha nem osz tha tó , megtartjuk 
(SZITA SZÁM (CDR L> 

SZITA 
* (SZITA 7 ' ( 1 5 13 14 21 65 105)) 
(1 5 13 65) 

Gyakran definiálunk olyan rögzített számú argumentummal rendelkező, 
eval-típusú függvényeket, amelyeknek a törzse egyetlen feltételes kifejezésből 
áll. Készítsük el a DEFINIÁLÓ függvényt, amely az ilyen függvények definiálá
sát egyszerűbbé teszi. A DEFINIÁLÓ függvény első argumentuma a függvény 
neve, a második a függvény változólistája, majd a feltételes kifejezésnek 
megfelelő feltétel—tevékenység párok következnek: 

(DEFINIÁLÓ függvénynév változólista 
feltételi tevékenységi 
feltété^ tevékenység2 

feltételn tevékenységn 

feltétel tevékenység ) 

Építsük be a definícióba azt is, hogy ha a DEFINIÁLÓ függvényt páratlan 
számú argumentumra alkalmazzuk, akkor az utolsó feltételt T-vel helyette
sítse. A definícióban egy eval-típusú segédfüggvényt is alkalmazunk, amely 
az argumentumokból a feltételes kifejezés listaszerkezetét előállítja: 

* (DF DEFINIÁLÓ ARGK 
(PUTD (CAR ARGK) 

(LIST 'LAMBDA 
(CADR ARGK) 
(CONS 'COND 

(D-SEGÉD (CDDR ARGK> 
DEFINIÁLÓ 
* (DE D-SEGÉD (L) 

(COND ((NULL L) NIL) 

A függvény neve 
A lambdakifejezés 3 elemű 
A változólista 
A feltételes kifejezés 

<(NULL (CDR L)) 
(CONS (LIST T (CAR L> 

(T (CONS 

Ha páratlan sok argumentum, 
az utolsó feltétel a T 

Az összetartozó ha-akkor 
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(LIST (CAR L) (CADR D ) ; párokat kételemű l i s t á b a , 
(D-SEGÉD (CDDR L> ; ezeket pedig egy l i s t á b a 

; t e s z i . 
D-SEGÉD 

Definiáljuk újra az ÚJ-REVERSE függvényt a DEFINIÁLÖ-val: 

* (DEFINIÁLÓ ÚJ-REVERSE (LIS) 
(NULL LIS) NIL 
(APPEND (ÚJ-REVERSE (CDR LIS)) 

(LIST (CAR LIS> 
Function ÚJ-REVERSE redefined 

(LAMBDA (LIS) 
(COND ((NULL LIS) NIL) 

(T (APPEND (ÚJ-REVERSE (CDR LIS)) 
(LIST (CAR LIS) ) ) ) ) ) 

A kifejezés értéke az ÚJ-REVERSE új definíciójának a törzsét alkotó lambda-
kifejezés. Ha megvizsgáljuk a definíciót: 

* (GETD 'ÚJ-REVERSE) 
(LAMBDA (LIS) 

(COND ((NULL LIS) NIL) 
(T (APPEND (ÚJ-REVERSE (CDR LIS)) 

(LIST (CAR LIS)))))) 

5 . 3 . 4 . A SELECTq f ü g g v é n y 

A SELECTQ fontos akárhány-argumentumú, nem eval-típusú beépített függ
vény. A függvény a feltételes kifejezéshez hasonlít abban, hogy segítségével 
feltételekhez tartozó tevékenységeket (formákat) értékelhetünk ki. Haszná
lata sokszor hatékonyabb, mint ha feltételes kifejezést alkalmaznánk. 

Alkalmazásakor a következő alakú formát írjuk fel: 
(SELECTQ S-kifejezésj, 

( összehasonlxtandói tevékenység^ ± tevékenység^? • ••) 
( összehasonlítandó? tevékenység?^ tevékenység?? • • •) 

( összeha8onlítandón tevékenységnl tevékenység^? • • •) 
S-kifej ezé s?) 
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Az első argumentumnak olyan S-kifejezésnek kell lennie, amelynek ér
téke egy szimbolikus atom. Az ez után következő argumentumok feje — 
összehasonlítandói, összeha8onl%ta.ndó2, • • • összehasonlítandón — egy-egy 
szimbolikus atom, ezek nem értékelődnek ki. A SELECTQ ezeket az atomokat 
sorban összehasonlítja az első argumentum, S-kifejezési értékével úgy, hogy 
az EQ függvényt alkalmazza az összehasonlításkor. Az első olyan esetben, 
amikor az összehasonlítás eredménye nem NIL, kiértékeli a feltételhez tar
tozó tevékenységeket. A függvény értéke az utoljára kiértékelt tevékenység 
értéke. A SELECTQ utolsó argumentuma, S-kifejezés? értékelődik ki akkor, ha 
mindegyik összehasonlítás eredménye NIL, és ekkor ez a függvény értéke is. 
Az általánosított feltételes kifejezéshez hasonlóan a SELECTq függvényben is 
kiértékelődhet több tevékenység egy-egy összehasonlítás eredményétől füg
gően; i t t is szerepelhet implicit progn szerkezet. A 4.1. szakaszban definiált 
LAPERÖ függvény pl. a figurák értékét így számíthatná ki: 

* (DE FIGURA-ÉRTÉK (KÁRTYA) 

(SELECTq KÁRTYA 
(Á 4) ;ász 
(K 3) . k i r á ly 
(D 2) ;dáma 
(B 1) ;bubi 
0)) ;egyébként 

FIGURA-ÉRTÉK 

A LAPERÖ függvény definíciója ezután a következő lehet: 

* (DE LAPERÖ (L) 
(COND ((NULL L) 0) 

(T (PLUS (FIGURA-ÉRTÉK (CADAR L)) 
(LAPERÖ (CDR L> 

Function LAPERÖ redefined 
LAPERÖ 

A SELECTq alkalmazásakor az összehasonlítandó atomok helyén az atom 
helyett egy atomokból álló lista is szerepelhet. Ha a lista valamelyik eleme 
egyezik a keresett atommal (az S-kifejezésl értékével), akkor a hozzá tartozó 
tevékenységek kiértékelődnek: 

* (DE KELL-E-FOLYTATNI (BEOLVASOTT-ATOM) 
(SELECTq BEOLVASOTT-ATOM 

((I IG IGE IGEN) (SETQ MI-LEGYEN 'FOLYTASD)) 
((N NE NEM) (SETQ MI-LEGYEN 'NE-FOLYTASD)) 
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•ÉRVÉNYTELEN-VÁLASZ)) 
KELL-E-FOLYTATNI 

A KELL-E-FOLYTATNI függvény a MI-LEGYEN változó értékét állítja be a függ
vény argumentumától függően: ha az argumentum értéke IGEN, a MI-LEGYEN 
változó értéke FOLYTASD lesz, ha pedig az argumentum értéke NEM, akkor a 
MI-LEGYEN értéke NE-FOLYTASD. A függvényt azonban úgy definiáljuk, hogy az 
argumentum „rövidített" alakját is elfogadja, IGEN helyett tehát elég legyen 
az I, IG vagy IGE, ill. NEM helyett elegendő az N vagy a NE alakot megadni. 
Ezt a függvényt a COND segítségével definiálni igen körülményes: 

* (DE KELL-E-FOLYTATNI (BEOLVASOTT-ATOM) 
(COND ((OR (EQ BEOLVASOTT-ATOM 'I) 

(EQ BEOLVASOTT-ATOM 'IG) 
(Eq BEOLVASOTT-ATOM 'IGE) 
(EQ BEOLVASOTT-ATOM 'IGEN)) 

(SETq MI-LEGYEN 'FOLYTASD)) 
((OR (EQ BEOLVASOTT-ATOM 'N) 

(EQ BEOLVASOTT-ATOM 'NE) 
(EQ BEOLVASOTT-ATOM 'NEM)) 

(SETq MI-LEGYEN "NE-FOLYTASD)) 
(T 'ÉRVÉNYTELEN-VÁLASZ))) 

---Function KELL-E-FOLYTATNI redefined 
KELL-E-FOLYTATNI 

A SELECTQ függvényt azért is előnyösebb lehet alkalmazni, mint a vele 
egyenértékű feltételes kifejezést, mert a SELECTq használatakor az S-kifejezési, 
amelynek értékét a különböző szimbólumokkal összehasonlítjuk, csak egyet
lenegyszer értékelődik ki, a feltételes kifejezés alkalmazásakor pedig minden 
egyes alkalommal. Ez a hosszabb kiértékelési idő mellett más következmé
nyekkel is jár akkor, ha az S-kifejezési kiértékelésének mellékhatása is van 
(erre a 10. fejezetben, a bemeneti—kimeneti függvények tárgyalásakor még 
visszatérünk). 

Definiáljuk az ÚJ-SELECTq függvényt! A definiálás során két segédfügg
vényt is használunk: 

* (DF ÚJ-SELECTq ARGK 
(S-SEGÉD (EVAL (CAR ARGK)) 

(CDR ARGK))) 
Az első argumentumnak az értékére, 
a többinél magára az 
argumentumra alkalmazzuk a 
segédfüggvényt 
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ÖJ-SELECTq 
* (DE S-SEGÉD (A KIFK) 

(COND ((NULL (CDR KIFK)) 
(EVAL (CAR KIFK))) 

<(VAN-ILYEN A (CAAR KIFK)) 
(EVAL (CONS 'PROGN 

(CDAR KIFK> 
(T (S-SEGÉD A (CDR KIFK> 

S-SEGÉD 
Amikor a feltételes kifejezés második elemében megvizsgáljuk, hogy az adott 
atom előfordul-e a feltétel-részben felsorolt atomok között, a VAN-ILYEN se
gédfüggvényt alkalmazzuk. A MEMBER függvényt most nem alkalmazhatjuk, 
mert ezt a függvényt nem értelmeztük arra az esetre, ha a második ar
gumentum atom. A VAN-ILYEN függvény értéke akkor T, ha az első argu
mentumként megadott atom szerepel a második argumentumként mega
dott listában, vagy ha a két argumentum ugyanaz az atom, egyébként NIL. 
A VAN-ILYEN függvény definíciója: 

* (DE VAN-ILYEN (ELEM L) 
(COND ((ATOM L) (EQ ELEM D ) ;Ha atom a második argumentum 

((NULL (CDR D ) ;Ha l i s t a , de csak egyelemü 
(EQ ELEM (CAR L))) 

(T (VAN-ILYEN (CDR L> ;Tovább keressük az ELEM-et 
VAN-ILYEN 

Mielőtt a SELECTQ használatára még egy példát bemutatunk, egy kis ki
térőt kell tennünk. A fentiekben lát tuk, hogy egy nem lefordított függvényről 
el tudjuk dönteni, hogy milyen típusú. Ha a függvény definíciója lambda-
kifejezés formájában tárolódik, akkor eval-típusú, ha pedig nlambdakifeje-
zés formájában, akkor nem eval-típusú. Ha a definícióban argumentumlis
tát találunk, akkor rögzített argumentumszámú függvényről, ha pedig az 
argumentumlista helyén egy szimbólum áll, akkor akárhány-argumentumu 
függvényről van szó. 

Lefordított függvények esetében a függvényről csak azt tudjuk eldön
teni, hogy eval- vagy nem eval-típusú-e. A GETD függvény ugyanis lefordí
to t t , eval-típusú függvény esetében (mint az 5.2. szakaszban lát tuk) olyan 
listát ad értékként, amelynek első eleme a SUBR szimbólum. Ha a függvény 
lefordított de nem eval-típusú, akkor a SUBR szimbólum helyén az FSUBR 

Ha egy k i fe jezés van, 
ez a SELECTQ ér téke 

Szerepel-e az atom: 
Ha igen, k i é r t éke l jük a 

tevékenységeket a PROGN-nel 
Tovább vizsgál juk a 

k i fe jezéseket 
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szimbólum áll. Ezek alapján most már definiálhatjuk a MILYEN-FÜGGVÉNY 
függvényt, amely argumentumáról, egy függvénynévről értékként megadja, 
hogy milyen típusú: 

* (DE MILYEN-FÜGGVÉNY (FN) 
(SELECTq (CAR (GETD FN)) 

(LAMBDA 
(LIST (COND ((LISTP (CADR (GETD FN))) 

'RÖGZlTETT-ARGUMENTUMSZÁMÚ) 
(T •AKARHANY-ARGUMENTUMÚ)) 

•EVAL-TlPUSŰ)) 
(NLAMBDA 

(LIST (COND ((LISTP (CADR (GETD FN))) 
'RÖGZÍTETT-ARGUMENTUMSZÁMÚ) 

(T 'AKÁRHANY-ARGUMENTUMÚ)) 
"NEM EVAL-TÍPUSÚ)) 

(SUBR '(LEFORDÍTOTT EVAL-TÍPUSÚ)) 
(FSUBR '(LEFORDÍTOTT NEM EVAL-TÍPUSÚ)) 
'(NINCS ILYEN FÜGGVÉNY))) 

MILYEN-FÜGGVÉNY 
* (MILYEN-FÜGGVÉNY 'TARTALMAZZA-E) 
(RÖGZlTETT-ARGUMENTUMSZÁMÚ EVAL-TÍPUSÚ) 
* (MILYEN-FÜGGVÉNY 'CONS) 
(LEFORDÍTOTT EVAL-TÍPUSÚ) 

A következő táblázatban néhány beépített vagy általunk definiált függ
vényt sorolunk fel típusuk szerint csoportosítva: * 

Az angolnyelvÜ szakirodalomban számos LISP-kézikönyv a nem eval-típusú és az 
akárhány-argumentumú függvényekre egyaránt a ipeciol form. elnevezést használja. Ugyan
akkor más LISP-könyvek a special form elnevezést a mellékhatással rendelkező függvé
nyekre, vagyis az álfüggvényekre is használják. 
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eval-típusú 
függvények 

nem eval-típusú 
függvények 

rögzített 
argumentumszámú 
függvények 

CAR 
CONS 
RENDEZ-A 
N-APPEND 
METSZET 

QUOTE 
8ETQ 
SETQQ 
METSZETQQ 

akárhány-
argumentumú 
függvények 

PLUS 
TIMES 
PROGN 
SOK-APPEND 
AKÁRHÁNY-METSZET 

DE 
TRACE 
SELECTq 
METSZET-NQ 

5.4. Feladatok 

1. feladat 
A bridzsjátékban fontos szerepet játszanak a lapok figurális értékén kívül 
a lap más jellemzői is. Ilyen pl. az egyes színek „hossza", vagyis az, hogy 
az egyes színekből a játékosnak hány lapja van. Különösen fontos az, hogy 
melyik a játékos leghosszabb színe, ill. van-e színhiánya, azaz van-e olyan 
szín, amelyből a játékosnak egyetlen lapja sincsen. 
a) Definiáljuk a SZÍNEK-HOSSZA függvényt, amelynek argumentuma a já

tékos lapját azonosító szimbólum, értéke pedig egy négyelemű lista, 
amelynek elemei kételemű allisták. Az egyes allisták első eleme egy 
kártyaszín neve — PIKK, KÖR, KÁRÓ ill. TREFF —, második eleme pedig az 
illető szín hossza az adott lapban. 

b) Definiáljuk a SZÍNHIÁNY függvényt, amelynek értéke NIL, ha a játékosnak 
nincs színhiánya (minden színből legalább egy lapja van), különben 
pedig értéke azon színek nevéből álló lista, amelyekből a játékosnak 
színhiánya van. 
Útmutatás: alkalmazzuk a LAPERÖ3 függvény definíciójában adott ábrá

zolási módot! A SZÍNHIÁNY függvény definíciójában a SZÍNEK-HOSSZA függ
vényt használjuk fel! 

írjuk le a DÉL-lel jelölt játékos lapját a következőképpen: 

(PUT 'DÉL 'PIKK ' (KDB HATOS)) 
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(PUT 'DÉL 'KÖR ' (A D TÍZES HATOS NÉGYES KETTES)) 

(PUT 'DÉL 'TREFF '(K B HETES)) 

Alka lmazzuk a DÉL s z i m b ó l u m r a a SZÍNEK-HOSSZA és a SZÍNHIÁNY függvényt! 

2. fe ladat 
Ábrázoljuk a családi kapcsolatokat úgy, ahogy a Hunyadi-család leírásakor 
tet tük. Legyen 

* (PUT 'CLAUDIUS 'FELESÉGE "GERTRUDIS) 
GERTRUDIS 
* (PUT 'GERTRUDIS 'FÉRJE 'CLAUDIUS) 
CLAUDIUS 
* (PUT 'HAMLET 'APJA "HAMLET-KIRÁLY) 
HAMLET-KIRÁLY 
* (PUT 'HAMLET 'ANYJA 'GERTRUDIS) 
GERTRUDIS 
Definiáljuk a MOSTOHA-APJA függvényt, amely megvizsgálja, hogy az argu
mentumként megadott személy apjának neve megegyezik-e anyja férjének 
nevével. Ha a két név megegyezik, a függvény értéke NIL, ha a két név kü
lönböző, a függvény értéke az anya férjének — azaz a mostohaapának — a 
neve: 

* (MOSTOHA-APJA 'HAMLET) 

CLAUDIUS 

3. f e l ada t 
Definiáljuk a SZOMSZÉDOK-E függvényt, amelynek két argumentumaként két 
ország nevét kell megadni. A függvény értéke NIL, ha egyik ország neve sem 
szerepel a másik ország szomszédai között, és T a függvényérték, ha mindkét 
ország neve szerepel a másik ország szomszédai között. Ha pedig az egyik 
ország szerepel ugyan a másiknak a szomszédai között, a másik viszont nin
csen az első ország szomszédai között, tehát hiba van a szomszédsági kap
csolatok ábrázolásában, akkor legyen a függvény értéke a két ország nevéből 
álló lista. Feltételezzük, hogy egy ország szomszédainak neve az ország tu
lajdonságlistáján, a SZOMSZÉDOK attr ibútumhoz tartozó tulajdonságként van 
elhelyezve. 

4. feladat 
Kész í t sük el az AKÁRHÁNY-EGYESÍT függvényt az AKÁRHÁNY-METSZET a l ap j án . 
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Vezessük be az N-EGYESÍT egyargumentumú segédfüggvényt, amelynek ar
gumentuma az egyesítendő halmazokból álló lista! 

5. feladat 
Állítsuk elő a következő halmazok egyesítését lambdakifejezéssel úgy, hogy 
az előző feladat megoldásában bevezetett N-EGYESÍT egyargumentumú függ
vényt használjuk! 

(ALMA BANAN KÖRTE BARACK) 
(DUGÓ ÜVEG (ALMA SZÖRP) NYAK) 
(VILLANY ÜVEG KÖRTE NYAK (BANÁN DUGÓ)) 

6. feladat 
Definiáljuk a SOK-CONS függvényt, amely hasonlóan viszonyul a CONS-hoz, 
mint ahogy a SOK-APPEND az APPEND-hez. Argumentuma tetszőleges számú 
S-kifejezés és egy lista, értéke pedig olyan lista, amelynek elemei az S-
kifejezések és az eredeti lista elemei. Két argumentum esetén a függvény 
hatása azonos a CONS hatásával. 

7. feladat 
írjuk fel az ÚJ-LIST definícióját! 

8. feladat 
Definiáljuk az ÚJ-PR0G2 akárhány-argumentumú függvényt! Ennek argumen
tumai formák, amelyek kiértékelődnek. A függvény értéke a második forma 
értéke. (A PR0G2 sok LISP változatban beépített függvény.) 

9. feladat 
Definiáljuk a PROG-KETTÖ függvényt, amelynek két forma az argumentuma, 
értéke ugyancsak a második forma értéke. 

10. feladat 
Definiáljuk az ÚJ-DF definiáló függvényt! Ez a függvény természetesen nem 
eval-típusú, ezért definíciójához a DF-et használjuk. 





6. fejezet 

Mélyebben a listákról és atomokról 

6.1. A listák és atomok tárolása 

Ebben a pontban részleteiben is megismerjük a listák és az atomok felépí
tését. Ez feltétlenül szükséges a LISP működésének megértéséhez. 

Miben különböznek az atomok a listáktól? Eddig annyit tudunk erről, 
hogy minden atomnak van neve, és lehet értéke. Emellett az atomok külön
féle sajátosságokkal is rendelkeznek: egy atom lehet egy beépített függvény 
neve, lehet különleges atom; továbbá az atomokhoz — mint az 5.1. szakasz
ban láttuk — tulajdonságokat is rendelhetünk. A listák viszont összetett 
szerkezetek, amelyek meghatározott sorrendben lévő elemekből állnak, és 
az elemek maguk is lehetnek listák. Tudjuk azt is, hogy a listáknak nem le
het értéket adni, az értelmezőprogram a kiértékeléssel határozhatja meg az 
egyes listák — a formák — értékét. Nincsenek továbbá olyan sajátosságaik, 
mint az atomoknak (nincsenek „különleges listák", és egy listához nem lehet 
tulajdonságokat rendelni). 

Az atomokhoz tehát másféle információk tartoznak mint a listákhoz: 
egy lista tárolásához az elemeit kell tárolnunk, (és az elemek sorrendjét); 
egy atom tárolásához viszont többféle dolgot: a nevét, a globális értékét és 
egyéb sajátosságait. 

Az atomokhoz és a listákhoz tartozó információkat a számítógép tárá
ban tárolja a LISP rendszer. A következőkben egyszerűsített képet adunk 
arról, hogyan történik ez. A tár minden egységének* címe van, amelynek 
alapján a benne tárolt információt vissza lehet keresni. Ha egy táregység 
tartalma egy másik egység címe, akkor ezt m u t a t ó n a k nevezzük. 

Számítógéptípusonként különbözik, hogy a tár egy-egy fizikai egységében mennyi in
formációt tárolhatunk. 
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6.1.1. A listák tárolása 

Egy listának a tárban egy — két mutatóból álló — egység, ún. cella felel 
meg. A cella első mutatója a f e j m u t a t ó : azt jelzi, hogy hol található a lista 
feje a tárban, a második muta tó a farokmutató , a lista farkának a címe. 

Tehát pl. az (A) lista tárolása a tárban ilyen lehet: 

cím fejmutató farokmutató 

#140 #252 #0 

A számjel karakterrel (#) jelöljük a címet jelentő számokat. A 140 címen 
egy — két címből álló — cellát találunk. A fejmutató a 252 címre mutat , ez 
az A atom címe a tárban. A farokmutató a 0 címre muta t , ezt egyezményesen 
a NIL címének tekintjük, azt jelzi, hogy ez a lista utolsó (ebben az esetben 
egyetlen) cellája. Többelemű lista esetében a második muta tó nem a NIL-re, 
hanem egy listacellára muta t . Pl. az (A B C) lista tárolása a tárban ilyen 
lehet: 

cím fej mutató farokmutató 

#160 

#180 

#196 

#252 #180 

#284 #196 

#304 #0 

feltéve, hogy a 252 cím az A atom címe, a 284 cím a B atomé, a 304 cím pedig 
a C atomé. A 160 cím az (A B C) listának, a 180 cím a (B C) listának, a 196 
cím a (C) listának, végül a 0 cím a NIL-nek felel meg. Általában egy lista 
elemei rendszerint nem egymás utáni címeken helyezkednek el a számítógép 
tárában. 

A szemléletesség kedvéért a továbbiakban a címeket elhagyjuk: a lista
cellákat a fent látott „dobozokkal" ábrázoljuk, de a bal, ill. a jobb oldali 
részbe a fej- és a farokmutató helyett beírjuk azt az S-kifejezést, amelyre az 
illető muta tó mutat . A jobb áttekinthetőség kedvéért (ha az S-kifejezés túl 
hosszú, vagy őt magát is dobozzal ábrázoljuk), a muta tó helyett a dobozból 
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kivezető nyű végére rajzoljuk a megfelelő S-kifejezést, vagy annak dobozos 
ábrázolását. Az (A) lista dobozos ábrázolása tehát ilyen lesz: 

A NIL 

Amit másképpen így is írhatunk: 

•NIL 

vagy 
NIL 

A NIL-re mutató mutatókat szokásosan a doboz átlós áthúzásával jelöl
jük. Tehát az (A) listát ábrázolhatjuk így is: 

A yS 

Az (A B C) néhány dobozos ábrázolása: 

A " 8 " C / 

Ha az atomok nevét nem írjuk bele a dobozokba: 

. 

Ha pedig a 2.4. szakaszban megismert binárisfa-ábrázolást követjük: 

/ 

/ 

\ 

\ 

/ 

/ 
B 

\ 
\ 



202 6. fejeiét: Mélyebben a listákról és atomokról 

Bármelyik listaelem lehet lista, tehát fejmutató is mutathat listára. Pl. 
az ((A B) (C D)) lista dobozos ábrázolása: 

A B 

6.1.2. Az atomok tárolása 

Egy-egy atom címén a tárban a következőket kell tárolnunk: 
— az atom nyomtatási nevét (így nevezzük azt a karaktersorozatot, 

amely az atomot azonosítja); 
— az atom globális értékét (ha van); 
— az atom tulajdonságlistáját; 
— ha az atom egy függvény neve, a hozzá tartozó függvénydefiníciót; 
— információt arról, hogy az illető atom különleges atom-e, és ha igen, 

milyen fajtájú. 
Minden atom csak egyetlen példányban létezik, az értelmezőprogram 

a létező atomokról vezetett nyilvántartás segítségével gondoskodik arról, 
hogy két különböző atomnak ne lehessen azonos a nyomtatási neve. A leg
több LISP rendszerben az OBLIST függvény alkalmazásával ehhez a nyilván
tartáshoz hozzá is férhetünk. Ennek a függvénynek nincsen argumentuma, 
értéke a létező nyomtatási neveket tartalmazó lista.* Az OBLIST függvény 
használata lehet az első lépés abban is, hogy egy még ismeretlen LISP rend
szert felderítsünk: eligazítást ad arról, hogy az adott rendszerben milyen 
függvények vannak. 

Egy különleges atom értékét nem kell tárolni (hiszen az önmaga), tulaj
donságai és egyéb sajátosságai sem lehetnek. A különböző atomokkal kap
csolatban tehát változó számú információt kell tárolni. Az atomoknak ezért 
olyan táregységek felelnek meg, amelyekben — a listacellákkal ellentétben — 
kettőnél több információt (pl. mutatót) lehet tárolni; ezek tényleges száma 
az adott rendszertől függ. Egy mutató az atom nyomtatási nevére, a másik 
a globális értékére mutat, és így tovább. 

A 6.2.6. pontban látni fogjuk, hogy bizonyos kivételes nyomtatási nevek nem szerepelnek 
ebben a listában. 
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Az atomokhoz tartozó attribútum—tulajdonság párok az atom tula j 
donságlistájában tárolódnak. Az egy atomhoz tartozó címek egyike a tu
lajdonságlistára mutat. A tulajdonságlista alakja általában: 

{attribútumi tulajdonaági attribútum? tulajdonság^ ...) 

Olyan listáról van tehát szó, amelynek páros számú eleme van, és elemei 
váltakozva attribútumok, ill. a hozzájuk tartozó tulajdonságértékek.* A ré
gebbi LISP rendszerek az atomokat is tulajdonságlista formájában tárolták 
(valamilyen módon jelezve, hogy nem közönséges listáról van szó); a nyom
tatási nevet, a globális értéket, a függvénydefiníciót egy-egy tulajdonságként 
ábrázolták. Vannak átmenetek is a régebbi és az újabb LISP rendszerek kö
zött: pl. az itt ismertetett változatban a tulajdonságlistán (nem pedig az 
atom mellett tárolt egyik címen) tároljuk a nemlefordított függvények defi
nícióját (az FNCELL attribútum mellett, 1. 5.2. szakasz), de a többi említett 
sajátosságról feltételezsük, hogy nem lehet a GETP alkalmazásával hozzájuk 
férni. Más rendszerekben lehet, hogy az atom más sajátosságai kaphatók 
meg a GETP segítségével. 

Mivel az alábbiakban csak az atomok nevére és értékére fogunk hivat
kozni, leegyszerűsítjük az ábrázolásukat, és olyan dobozokat rajzolunk he
lyettük, amelyek csak két mezőből állnak: a felső mezőbe az atom nevét, az 
alsóba pedig a globális értékét írjuk. Pl. ha az A atom értéke a B atom, ezt 
így ábrázolhatjuk: 

A 

B 

Ha az atom értékének megfelelő S-kifejezés túl hosszú, vagy dobozos 
ábrázolásban kívánjuk feltüntetni, itt is nyíllal fogjuk jelölni. Ha pl. A értéke 
B, B értéke pedig C, ezt így ábrázolhatjuk: 

Egyes LISP rendszerek a tulajdonságlistákat nem valódi listák formájában tárolják (1. 
6.4.1. pont). ' 
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Ha A értéke a (B C D E) lista, ezt így rajzolhatjuk: 

(B C D E) 

6.1.3. A dobozos ábrázolás 

A most bevezetett ún. dobozos ábrázolás mellett továbbra is használjuk 
a nyomta tás i képpel való ábrázolást. A nyomtatási kép nem más, mint az 
a karaktersorozat, amellyel az értelmezőprogram egy táregység tartalmát 
a terminál képernyőjén vagy a nyomtató papírján megjelenítheti. Láttuk, 
hogy az atom nyomtatási képét nyomtatási neve határozza meg. A listának 
nincs neve, nyomtatási képe a már jól ismert, zárójellel kezdődő és végződő 
karaktersorozat, amelyet kinyomtatáskor az értelmezőprogramnak minden 
egyes alkalommal elő kell állítania. 

Rajzoljuk le az ((A B) (C D)) listát úgy, hogy a listákat is, az atomokat 
is dobozosán ábrázoljuk! 
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A B C D 

A dobozos ábrázolásban az atomok értékét csak akkor jelöljük, ha ez 
fontos; ha az értékeket beírjuk, olyan információkat is feltüntethetünk, ame
lyek a nyomtatási képen nem láthatók. Pl. az (A) listát így rajzolhatjuk le, 
ha A globális értéke B: 

A 

B 

6.2. A mutatókezelő függvények 

Tekintsük át a korábban megismert listakezelő függvényeket a tárban való 
tárolás szempontjából! 

6.2.1. A szelekciós függvények 

A CAR és a CDR függvények segítségével arra kapunk választ, hogy mi egy lista 
feje, ill. farka, hova mutat a fej- és a farokmutatója. Vagyis a CAR függvény 
értéke az az atom vagy lista, amelyre az argumentum értékének megfelelő 
cella első mutatója mutat, a CDR értéke pedig az, amelyre az argumentum 
értékének megfelelő cella második mutatója mutat. A következő rajzokon 



206 6. fejezet: Mélyebben a listákról és atomokról 

vastag vonallal jelöljük azt a listacellát vagy atomot, amely az egyes formák 
értékeként adódik: 

* (CAR '((A B C) D)) 
(A B C) 

_ 

D 

A B C 

Az ábra az argumentum értékének, az ((AB C) D) listának a dobozos 
ábrázolása. A tárban ezt a listát első cellájának (a rajzon a bal felső cellának) 
a címe azonosítja. A CAR függvény értéke az a cella, amelyre az argumentum 
fejmutatója mutat : a fejmutató ebben az esetben a vastagon rajzolt cella 
címe, ez éppen az (A B C) listát azonosítja, annak első cellája. 

* (CDR ' ( ( A B C ) D ) ) 
(D) 
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nz 

A B 

1 

C 

Az argumentum értéke ugyanaz a lista, mint ami az előző ábrán látható. 
A CDR függvény értéke az a cella, amelyre a listacella második mutatója 
mutat. A második mutató a vastag vonallal jelzett cella címe, ez a (D) listát 
azonosítja. 
* (CAAR '((A B C) D)) 
A 

^ 
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Az argumentum értéke ugyanaz a lista, mint az előző példákban. A függ
vényérték itt nem listacella, hanem atom, mert annak a cellának, amelyre 
a lista fejmutatója mutat (az (A B C) listának) a fejmutatója egy atomra 
mutat (a vastag vonallal jelzett A atomra). 

(Az olvasónak azt tanácsoljuk, hogy a fejezet további részeinek elolva
sása előtt oldja meg a fejezet 6. szakaszának 2. feladatát!) 

6.2.2. A konstrukciós függvények. A CONS és a LIST 

A CAR, a CDR és a belőlük származtatott összetett C. . . R függvények tehát bi
zonyos cellák tartalmáról tudósítanak. Más jellegű mutatókezelő függvények 
azok, amelyek új listát hoznak létre. Ilyenek pl. a CONS és a LIST. Új listát 
csak úgy lehet létrehozni, ha van még fel nem használt cella a tárban az új 
lista mutatóinak beírásához. A fel nem használt cellák az értelmezőprogram 
működésének kezdetén, az első forma beolvasása előtt egyetlen hosszú lis
tába vannak felfűzve. Ezt a listát a szabad cellák l istájának nevezzük. A 
konstrukciós függvények minden egyes alkalmazásakor az értelmezőprogram 
a szabad cellák listájából vesz igénybe újabb cellákat (hogy mi történik, ha 
a szabad cellák elfogynak, arról a 6.5. szakaszban lesz szó). 

Hasonlóképpen új atomok beolvasásakor az atomok tárolására fenntar
tott területet kell igénybe venni. Amikor az értelmezőprogram beolvassa a 
' (A B) S-kifejezést, létrehoz egy új listát, és — ha az A és B atomok még 
nem léteztek — két új atomot is. 

A CONS az új lista létrehozásához egyetlen szabad cellát vesz igénybe, 
az első mutató helyére beírja az első argumentum értékének a címét, a 
másodikba pedig a második argumentumét. A függvényérték az újonnan 
lefoglalt cellával azonosított lista: 

Új cella 

Az elsó argumentum A második argumentum 
értéke értéke 

Tegyük fel, hogy az argumentumok értéke a LÁTÁSA atom, ill. a (JÓ) 
lista! 
* (CONS 'LÁTÁSA '(JÓ)) 
(LÁTÁSA JÓ) 
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Ekkor az újonnan lefoglalt cella, vagyis a CONS által létrehozott lista 
dobozos ábrázolása: 

Uj cella 

Az elsJ argu
mentum 
értéke 

A második argu
mentum értéke 

LÁTÁSA JÓ 

A CONS függvény mindig csak egy új cellát vesz igénybe, a LIST viszont 
annyi szabad cellát foglal le, ahány argumentuma van. Az első cella első mu
tatójába kerül az első argumentum címe, a második muta tóba a következő 
újonnan lefoglalt cella címe és így tovább. Pl. ha az argumentumok értéke A, 
(B C), ül. D, akkor három szabad cellára van szükség a kifejezés értékeként 
keletkező lista tárolásához: 

* (LIST 'A "(B C) 'D) 

(A (B C) D) 

Uj cella Uj cella Uj cella 

Az első argumentum A második argumentum értéke 
értéke 

A harmadik argu
mentum értéke 

6.2.3. Az értékmutatót megváltoztató függvények 

A CONS és a LIST függvényekre egyaránt az jellemző, hogy kiértékelésük révén 
semmilyen már létező muta tó nem változik meg, csak új cellák foglalódnak 
'e- Vannak ezzel szemben olyan mutatókezelő függvények is, amelyeknek van 
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mellékhatása. Ilyenek pl. az értékadó függvények. A SETQ mellékhatása az, 
hogy egy atom (az első argumentum) értékmutatója megváltozik. 

Legyen pl. a KUTYA szimbólum értéke az (UGAT) lista! Ekkor 

KUTYA 

• 

y 
UGAT 

* (SETq KUTYA '(LATASA ROSSZ)) 
(LÁTÁSA ROSSZ) 
A fenti forma kiértékelésekor 
— létrejön a (LÁTÁSA ROSSZ) lista; 
— a kiértékelés mellékhatásaként a KUTYA atom régi értékmutatója, az 

(UGAT) lista címe törlődik, helyébe a most létrejött (LÁTÁSA ROSSZ) lista 
címe kerül. 
Az (UGAT) lista továbbra is létezik a tárban; az egyetlen különbség a 

kiértékelés előtti állapothoz képest az, hogy a KUTYA atom értékmutatója 
többé nem mutat rá. Az elért állapot tehát: 

KUTYA 

LÁTÁSA ROSSZ UGAT 

A fenti példa a LISP nyelv egyik nagyon lényeges vonását illusztrálja. 
A legtöbb programozási nyelvben minden változó a tár egyetlen rögzített 
egységére utal, ezért ha egy változónak új értéket adunk, a régi érték vissza
hozhatatlanul elvész. A LISP-ben azonban az értékadáskor éppen az változik 
meg, hogy az illető változó a tár melyik egységére utal: a változó régi értéke 
továbbra is tárolódik a tárban, csak eggyel kevesebb mutató fog rámutatni 



6.2. A muta.tókeze!6 függvények 211 

az értékadás után. Ha az illető táregységre már csak egyedül az adott változó 
mutatott, akkor persze az új értékadás után feleslegessé válik a tartalmát 
tárolni (1. 6.5. szakasz). 

6.2.4. A listamásolatok és az értékadás. A COPY 

A 6.1. szakaszban láttuk, hogy minden atom csak egyetlen példányban lé
tezik. A konstrukciós függvények működéséből következik viszont az, hogy 
ezek akkor is létrehozzák a megfelelő listákat, ha a tárban van már ugyano
lyan lista, mint ami az értékük. Listák tehát több példányban is létezhetnek. 
Ezért előállhat a következő helyzet: 

A B 

A rajzon két listát ábrázoltunk, mind a kettőnek (A B) a nyomtatási 
képe, de az egyiket a bal felső, a másikat a bal alsó cella azonosítja. Ilyen 
esetben azt mondjuk, hogy a két lista egymás másola ta . 

Vizsgáljuk meg most alaposabban, mik a következményei a SETQ mel
lékhatásainak! Mi történik az alábbi formák kiértékelésekor? 

* (SETQ KUTYA "(HARAP)) 
(HARAP) 
* (SETq TEVE '(HARAP)) 
(HARAP) 

Mindkét forma kiértékelésekor létrejön a (HARAP) lista egy-egy másolata a 
tárban. A KUTYA és a TEVE atomok értékének nyomtatási képe egyaránt a 
(HARAP) lista lesz, de a tárban ez a (HARAP) lista két különböző másolatának 
felel meg. Az elért állapot tehát: 
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TEVE 

/ 

Figyeljük meg, hogy a (HARAP) lista két különböző másolatában a HARAP 
atom ugyanaz, hiszen ez csak egy példányban létezhet! Úgy érhetjük el, 
hogy a két atom értéke a (HARAP) listának ugyanaz a másolata legyen (ne 
pedig két különböző), hogy a listát csak egyszer hozzuk létre: 

* (SETQ KUTYA '(HARAP)) 
(HARAP) 

* (SETQ TEVE KUTYA) 
(HARAP) 

Az első forma kiértékelésekor létrejött a (HARAP) lista egy példánya, de a 
KUTYA változó kiértékelése nem hozott létre újabb példányt. Ezért az elért 
állapot: 

KUTYA TEVE 

HARAP 

Ugyanezt az állapotot elérhetjük egyetlen forma kiértékelésével is: 
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* (SETQ KUTYA (SETQ TEVE '(HARAP))) 

(HARAP) 

Itt is létrejött egy példány a (HARAP) listából, a SETQ függvény alkalmazása 
azonban csak a TEVE és a KUTYA értékmutatójára hat, a listát a SETq nem 
hozza létre még egy példányban. 

Definiáljunk most olyan függvényt, amelynek argumentuma egy lista, 
értéke pedig a lista egy újonnan létrehozott másolata! Mivel ez a függvény 
a legtöbb LISP rendszerben létezik, és a neve COPY, az általunk definiált 
függvényt UJ-COPY-nak nevezzük: 

* (DE ÚJ-COPY (LISTA) 

(COND ((NULL LISTA) NIL) ;A NIL-t nem lehet lemásolni. 

(T (CONS (CAR LISTA) ;A CONS hozza lé t re az új 

(ÚJ-COPY (CDR LISTA> ; cellákat. 

ÚJ-COPY 

A kiértékelés során a CONS függvény éppen annyiszor alkalmazódik, ahány 
eleme van a LISTA listának, ennyi cellát veszünk igénybe a szabad cellák lis
tájából arra a célra, hogy a LISTA másolatát elkészítsük. Könnyű belátni, 
hogy az újonnan létrejött lista nyomtatási képe megegyezik a LISTA nyom
tatási képével. 

Vizsgáljuk meg, milyen állapothoz vezet az alábbi formák kiértékelése! 

* (SETQ TEVE '(HARAP)) 

(HARAP) 

* (SETQ KUTYA (COPY TEVE)) 

(HARAP) 

Bár a (HARAP) listát az értelmezőprogram csak egyszer olvasta be — az első 
forma kiértékelése előtt —, a KUTYA és a TEVE atom értéke ennek a listának 
két különböző másolata lett: 
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KUTYA 

<• y* 

TEVE 

' 

HARAP 

Vizsgáljuk meg dobozos ábrázolás segítségével a COPY függvény műkö
dését! 

* (SETQ LISTAI '((ALAMUSZI MACSKA) (NAGYOT UGRIK))) 

((ALAMUSZI MACSKA) (NAGYOT UGRIK)) 

* (SETQ LISTA2 (COPY LISTAI)) 

((ALAMUSZI MACSKA) (NAGYOT UGRIK)) 

Az elért állapot: 
LISTA 1 

LISTA 2 

ALAMUSZI MACSKA NAGYOT UGRIK 

Mint az ábrán is láthatjuk, a COPY függvény csak a lista legfelső szintjét 
másolja le. 
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6 .2 .5 . A z o n o s s á g v i z s g á l ó függvények : a z EQ és a z EQUAL 

A 2.3.2. pontban felhívtuk a figyelmet arra, hogy az EQ-t csak atomok 
összehasonlítására használhatjuk, az EQUAL-lal viszont atomokat és listákat is 
összehasonlíthatunk. Most már pontosabban megérthetjük, mit jelent ez. Az 
EQ azért nem használható listák összehasonlítására, mert nem a nyomtatási 
képet hasonlítja össze, hanem azt, hogy az argumentumok értéke a tár 
ugyanazon egységének (listák esetében cellájának) felel-e meg: 
* (EQ '(HARAP) '(HARAP)) 
NIL 
Az érték azért NIL, mert a forma kiértékelésekor a (HARAP) listából két 
másolat jött létre a tár két különböző cellájában. A két cella címe nem azonos, 
az ÉQ pedig ezt a két címet veti egybe. Atomok esetén ez a probléma nem 
merül fel, hiszen az atomok csak egy példányban létezhetnek: 
* (EQ 'KUTYA 'KUTYA) 
T 
Bár a KUTYA karaktersorozatot az értelmezőprogram kétszer olvasta be, a 
kiértékelés során nem jöhet létre két KUTYA atom. 

Az EQUAL függvény azonban akkor veszi fel a T értéket, ha argumentuma
inak nyomtatási képe azonos. Azonos atomok esetén természetesen az értéke 
T, mivel az atomok nyomtatási képét nyomtatási nevük egyértelműen meg
határozza. Az EQUAL értéke T akkor is, ha két azonos nyomtatási képű lista 
az argumentumok értéke, de a két lista valójában két különböző másolat: 
* (SETQ KUTYA '(HARAP)) 
(HARAP) 
* (SETQ TEVE (COPY KUTYA)) 
(HARAP) 
* (EQUAL KUTYA TEVE) 
T 
Ezzel szemben az Eq értéke listaargumentumok esetén csak akkor T, ha a 
két argumentum nem másolata egymásnak, hanem ugyanaz a lista: 
* (SETQ KUTYA '(HARAP) 
(HARAP) 
* (SETq TEVE KUTYA) 
(HARAP) 
* (EQ KUTYA TEVE) 
T 
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6.2.6. Új szimbólumok létrehozása. A GENSYM 

Vannak olyan feladatok, amelyek megoldásához olyan szimbólumokra van 
szükség, amelyek bizonyosan nem léteztek még előzőleg. Erre a célra az 
argumentum nélküli GENSYM függvényt használhatjuk, amely minden egyes 
alkalmazásakor egy új atomot hoz létre. Az így generált atom neve a legtöbb 
LISP rendszerben G betűvel kezdődik, és egy egész számmal folytatódik, 
amely a GENSYM minden alkalmazásakor eggyel növekszik: 

* (GENSYM) 
G0001 
* (GENSYM) 
G0002 

Az így létrehozott atomok azért nem lesznek azonosak egyetlen korábban 
létrehozott atommal sem, mert a rendszer nem helyezi el a nevüket az 
atomok listáján. A GENSYM által létrehozott atomok tehát kivételesek: nem 
azonosak a velük azonos nyomtatási képű, de nem GENSYM-mel létrehozott 
atomokkal: 

* (SETQ ÚJ-SZIMBÓLUM (GENSYM)) 
G0003 
* (EQ ÚJ-SZIMBÓLUM 'G0003) 
NIL 

A GENSYM által generált atomok az OBLIST függvény értékében sem szerepel
nek. 

A fentiekből következik, hogy a GENSYM által létrehozott atomokra a 
nyomtatási nevükkel nem hivatkozhatunk, ezen a módon értéket sem adha
tunk nekik: 

* (SETQ ÚJ-SZIMBÓLUM (GENSYM)) 
G0004 
* (SETQ G0004 12) 
12 
* (EVAL ÚJ-SZIMBÓLUM) 

Error: unbound variable - G0004 
A kapott hibaüzenet igen furcsának tűnik, hiszen egy G0004 nevű változónak 
adtunk értéket. A valóságban az ÚJ-SZIMBÓLUM változó értéke, amelynek 
nyomtatási neve szintén G0004, nem azonos azzal az atommal, amelynek 
értéket adtunk: 
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* G0004 

12 

Mivel a GENSYM által létrehozott atomokra név szerint nem hivatkozhatunk, 
egyetlen megoldás marad: a GENSYM alkalmazásával egyidejűleg létre kell 
hozni egy olyan mutatót, amely a GENSYM által létrehozott szimbólumra fog 
mutatni. A fenti példákban az ÚJ-SZIMBÖLUM atom értékmutatója volt ez a 
mutató. Az ÚJ-SZIMBÓLUM atomon keresztül érhetjük el a generált atomot, 
ha pl. értéket kívánunk adni neki: 

* (SET ÚJ-SZIMBÓLUM 14) 
14 
* (EVAL ÚJ-SZIMBÓLUM) 
14 
* G0004 
12 

6.2.7. Még egyszer a konstrukciós függvényekről. Az APPEND 

Térjünk most vissza az új listát létrehozó mutatókezel6 függvényekhez, és 
vizsgáljuk meg az APPEND működését! Az APPEND alkalmazása során minde
nekelőtt létrejön az első argumentum egy új másolata; majd ennek a má
solatnak az utolsó cellájában a második mutató (amely ekkor NIL) megvál
tozik: a második argumentum címe kerül bele. Ez a módosított másolat a 
függvényérték, amely a két argumentum elemeit az eredeti sorrendben tar
talmazza. Vizsgáljuk meg ezt a folyamatot részletesebben! 

* (SETq ALANY '(ALAMUSZI MACSKA)) 
(ALAMUSZI MACSKA) 
* (SETQ ÁLLÍTMÁNY '(NAGYOT UGRIK)) 
(NAGYOT UGRIK) 

Az értékadások utáni állapot: 
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ALANY ALLITMANY 

ALAMUSZI MACSKA NAGYOT UGRIK 

Most alkalmazzuk az APPEND függvényt az ALANY és az ÁLLÍTMÁNY érté
kére! Ekkor 

* (APPEND ALANY ÁLLÍTMÁNY) 

(ALAMUSZI MACSKA NAGYOT UGRIK) 

A kiértékelés fő lépései: 

1. Létrejön az ALANY értékének másolata (a rajzon a két legalsó cella): 

ALANY ÁLLÍTMÁNY 

ALAMUSZI MACSKA NAGYOT UGRIK 

2. A másolat utolsó mutatójába, amely eddig a NIL-re mutatott, az 
ÁLLÍTMÁNY értékének címe kerül: 
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ALANY 

ALAMUSZI MACSKA 

ÁLLÍTMÁNY 

NAGYOT UGRIK 

Az érték az a lista, amelyet a tárban a vastagon rajzolt cella azonosít. 

6.3. A romboló függvények 

Felmerül a kérdés, hogy az APPEND függvénynek miért kell szabad cellákat 
igénybe vennie, miért kell lemásolnia az első argumentumot, ahelyett hogy 
magának az első argumentumnak az utolsó mutatóját változtatná meg NIL-
ről a második argumentum címére. Dobozos ábrázolással a kiinduló állapot: 

ALANY ÁLLÍTMÁNY 

NAGYOT UGRIK 
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Az elért állapot: 

ALANY ÁLLÍTMÁNY 

' 

ALAMUSZI MACSKA NAGYOT UGRIK 

Van olyan függvény, amelynek éppen az a hatása, mint amit a fenti 
ábra mutat. Ez abban különbözik az APPEND-től, hogy nem vesz el cellát a 
szabad cellák listájáról, de az alábbiakban tárgyalandók miatt ritkábban 
használatos. A függvény neve NCONC. Az NCONC-nak, akárcsak az APPEND-nek, 
két lista az argumentuma; mellékhatásaként az első argumentum értékének 
utolsó mutatója megváltozik, a kiértékelés után a második argumentum 
értékére mutat. A fenti dobozos ábrázolásból is kitűnik, hogy az NCONC 
mellékhatásaként az első argumentum értéke megváltozik, tehát az NCONC 
az APPEND-del szemben megváltoztathatja egyes atomok értékét: 
* (APPEND ALANY ÁLLÍTMÁNY) 
(ALAMUSZI MACSKA NAGYOT UGRIK) 
* ALANY 
(ALAMUSZI MACSKA) 
* (NCONC ALANY ÁLLÍTMÁNY) 
(ALAMUSZI MACSKA NAGYOT UGRIK) 
* ALANY 
(ALAMUSZI MACSKA NAGYOT UGRIK) 
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Az előző szakaszban tárgyalt mutatókezelő függvényeket a következő
képpen csoportosíthatjuk: 

1. A tár ta r ta lmát érintetlenül hagyja a CAR, a CDR stb. , ill. az Eq és az 
EQUAL, ezeknek tehát nincs mellékhatása. 

2. Új cellákat foglal le, de a már meglevő tártartalmat érintetlenül hagyja 
a CONS, a LIST, a COPY és az APPEND. 

3. Az atomok értékmutatóját változtatja meg a SETQ. 
4. Az NCONC egy meglevő listaszerkezet egyik mutatóját változtatja meg. Az 

ilyen függvényeket r o m b o l ó ( d e s t r u k t í v ) f ü g g v é n y e k n e k nevezzük. 
Mint az NCONC példáján láthat tuk, a romboló függvények „rejtett ér

tékadó függvények", mert atomok értékmutatóját nem változtatják meg 
ugyan, de a listaszerkezetek megváltoztatásával közvetve megváltoztathat
ják egyes atomok értékét is. 

Romboló függvényeket azért használunk viszonylag ri tkábban, mint 
nem rombolókat, mert alkalmazásuknak váratlan következményei lehetnek. 
Ezek abból adódnak, hogy a romboló függvények (az egyszerű értékadó függ
vényekkel szemben) olyan atomok értékét is megváltoztathatják, amelyek az 
argumentumaikban (vagy a definíciójukban) nem szerepelnek. Lássunk erre 
egy egyszerű példát! A következő értékadások után: 

* (SETQ KUTYA '(HARAP)) 
(HARAP) 
* (SETQ TEVE KUTYA) 
(HARAP) 
* (SETQ MACSKA '(NYÁVOG)) 
(NYÁVOG) 
a tár minket érdeklő része így ábrázolható: 

HARAP 

TEVE 

v 

\ 

KUTYA 

/ 

MACSKA 

NYÁVOG 

Ha most a KUTYA és a MACSKA értékét, vagyis a (HARAP) és a (NYÁVOG) listát 
az NCONC függvény alkalmazásával fűzzük össze a (HARAP NYÁVOG) listává, 
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akkor nemcsak a KUTYA szimbólum értéke változik meg, hanem a TEVE atomé 
is: 

* (NCONC KUTYA MACSKA) 
(HARAP NYÁVOG) 

A létrejött állapot: 

HARAP NYÁVOG 

* TEVE 

(HARAP NYÁVOG) 

* KUTYA 

(HARAP NYÁVOG) 

Figyeljük meg, hogy a TEVE sz imbólum nem szerepel a kiértékelt formában, 
tehát könnyen előfordulhat, hogy értékének megváltozásával nem számol
tunk. 

Két további fontos romboló függvény a RPLACA és a RPLACD. Nevük 
végén az A, ill. a D arra utal , hogy listák CAR-ját ( fejmutatóját) , ill. CDR-
jét (farokmutatóját) változtatják meg. Tegyük fel, hogy a KUTYA és a MACSKA 
atomok értéke a (LÁTÁSA JÓ) listának ugyanaz a másolata! 

KUTYA 

N 

MACSKA 

' 

LATASA ' JO 
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Ha erre a listára egy romboló függvényt alkalmazunk, ezzel egyszerre 
változtatjuk meg a két atom értékét: 

* (RPLACA KUTYA 'SZAGLÁSA) 
(SZAGLÁSA JÓ) 

KUTYA 

\ 
\ 

S 

X 

fAfi ÁS \ 

MACSKA 

' 

/ 
y 

JÓ 

* KUTYA 
(SZAGLÁSA JÓ) 
* MACSKA 
(SZAGLÁSA JÓ) 
A RPLACA kétargumentumú függvény. Az első argumentum értékének listá
nak kell lennie, a második argumentum értéke tetszőleges S-kifejezés lehet. 
Mellékhatása az, hogy az első argumentum fejmutatója megváltozik, a ki
értékelés után a második argumentumra mutat. Értéke (mint a SETQ-nak) 
az első argumentumnak a kiértékelés után vett értéke. A SETQ-val ellentét
ben azonban mindkét argumentum kiértékelődik, ebben a RPLACA a SET-re 
hasonlít. 

A RPLACD a RPLACA-hoz hasonlóan működik, de a listák farok-mutatóját 
rombolja. Tegyük fel, hogy mind a KUTYA, mind a MACSKA atom értéke a 
(SZAGLÁSA JÓ) lista: 

KUTYA MACSKA 

r-̂ 1 
SZAGLÁSA JO 
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Ekkor a lista romboló megváltoztatása mindkét atom értékét megvál
toztatja: 
* (RPLACD MACSKA '(ROSSZ)) 
(SZAGLÁSA ROSSZ) 

KUTYA MACSKA 

t 
SZAGLÁSA JO 

ROSSZ 

* KUTYA 
(SZAGLÁSA ROSSZ) 
* MACSKA 
(SZAGLÁSA ROSSZ) 

A RPLACD, akár csak a RPLACA, kétargumentumú, eval-típusú függvény, 
és az első argumentum értékének listának kell lennie. 

A romboló függvények használata csaknem mindig veszélyeket rejt ma
gában. Kivételt képez az az eset, amikor olyan listaszerkezetre alkalmazzuk 
őket, amely a kiértékelés során jön létre új cellák igénybevételével, és így a 
létrejött listára még bizonyosan nem mutat mutató a tárban előzőleg létezett 
atomokból és cellákból. Teljesen veszélytelen (és az APPEND alkalmazásánál 
takarékosabb) megoldás pl. két lista összefűzésére az NCONC használata az 
alábbi esetben: 

* (SETq MONDAT (NCONC '(ALAMUSZI MACSKA) '(NAGYOT UGRIK))) 
(ALAMUSZI MACSKA NAGYOT UGRIK) 
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6.4. A pontozott párok és a körkörös listák 

Ebben a szakaszban az S-kifejezések két további típusával ismerkedünk 
meg: a pontozott párokkal és a körkörös listákkal. Azért nem szóltunk 
eddig ezek létezéséről, mert lényegüket csak a tárban való tárolás módjának 
ismeretében érthetjük meg. 

6.4.1. A pontozott párok 

A pontozott párok nevüket nyomtatási képükről kapták. íme egy pontozott 
pár: 

(A . B) 

A pontozott párban a pont nem listaelem (bár előtte és utána a listaele
mekhez hasonlóan szóköznek kell lennie), hanem a LISP egy újabb — eddig 
be nem vezetett — elhatárolójele: a pontozott pár első elemét választja el 
a másodiktól. Az (A . B) pontozott pár első eleme az A atom, a második 
eleme a B atom. 

A pontozott párok első elemét fejnek, a másodikat faroknak nevez
zük. Nem véletlen, hogy a listáknál megismert elnevezéseket használjuk, a 
lista ugyanis pusztán speciális esete a pontozott párnak. Mindkét fajta S-
kifejezésnek van feje és farka, és a tárban mindkettőt egy cella azonosítja. 
Az (A . B) pontozott pár dobozos ábrázolása ilyen: 

A B 

A pontozott pároknak tehát a farka lehet atom is (és pontozott pár is), 
míg a listáknak a farka csak lista vagy NIL lehet. 

Mivel a listák speciális pontozott párok, (olyanok, amelyeknek a farka 
lista), az (A) listát így is írhatnánk: (A . NIL), hiszen a feje A, a farka pedig a 
NIL. Az (A B) lista pedig (A . (B . NIL)) alakban is írható, hiszen dobozos 
ábrázolása ilyen: 
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A 

B NIL 

Hasonlóképpen az 

(A B C D E F G) 

alakú lista pontozott párként 

(A . (B . (C . (D . (E . (F . (G . NIL> 

alakban írható. 
Minden lista pontozott pár, de nem minden pontozott pár lista. A pon

tozott jelölést nem használjuk azonban akkor, amikor egy S-kifejezés pon
tozott jelölés nélkül is felírható (vagyis lista). Csak ott használunk ponto
zott jelölést, ahol más jelölés nem lehetséges, tehát az (A B . C) pontozott 
párt nem írjuk (A . (B . C)) alakban, bár ez a felírás sem hibás. A LISP 
rendszerek szintén a legtakarékosabb formában nyomtatják ki a pontozott 
párokat. 

Azoknak a függvényeknek a többsége, amelyekről eddig annyit tudtunk, 
hogy valamelyik argumentumuk lista, valójában pontozott párokon van ér
telmezve. (Az illető argumentumok pontozott párok is lehetnek.) Mindenek
előtt a CAR és a CDR függvények ilyenek, hiszen a pontozott pároknak feje és 
farka is van: 

* (CAR ' ( A . B ) ) 
A 
* (CDR ' (A . B) ) 
B 
* (CDR ' ( A B . C)) 
(B . C) 
* (CDDR ' ( A B . C)) 
C 
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A CAR és a CDR viselkedéséből logikusan adódik, hogy a CONS értékkész
letét valójában nemcsak listák, hanem pontozott párok alkotják; a CONS má
sodik argumentuma tehát nemcsak lista, hanem atom vagy pontozott pár 
is lehet: 

* (CONS "A 'B) 
(A . B) 
* (CONS 'A '(B . C)) 
(A B . C) 

A CONS függvényhez hasonlóan az APPEND második argumentuma is lehet 
pontozott pár vagy atom: 

* (APPEND ' ( A B ) *(C . D)) 
(A B C . D) 

* (APPEND '(A B) ' O 
(A B . C) 

Az utóbbi függvényérték dobozos ábrázolással szemléltetve: 

Az elsó argumentum másolata 
Új cella Új cella 

A B 

A második argumentum 

Az APPEND azonban nincs értelmezve arra az esetre, ha az első argumen
tum nem lista: 

* (APPEND '(A . B) ' ( C D ) ) 
— Illegal argument - APPEND (A . B) 

Pontozott párokat leginkább a LISP rendszer belső könyvelésében, hely
takarékossági célból használnak (1. 8.2. szakasz): míg az (A B) lista tárolásá
hoz két cella kell, az (A . B) pontozott pár csak egy cellát foglal el. Vannak 
LISP rendszerek, amelyek a tulajdonságlistákat pontozott párokból álló lista 
alakjában, az 

((attribútum , . tulajdonsági) (attribútum? • tulajdonság?) . ) 
alakban tárolják. 



228 6. fejezet: Mélyebben a listákról és atomokról 

6.4 .2 . A körkörös l isták 

A romboló függvények lehetőséget adnak arra, hogy ún. körkörös l istákat 
hozzunk létre. Annak a definíciónak az értelmében, miszerint a listák utolsó 
cellájának a farka NIL, a körkörös listák nem listák: utolsó cellájuk második 
mutatója nem a NIL szimbólumra mutat , hanem a körkörös lista valamelyik 
cellájára. A körkörös listák ezért nem ábrázolhatók fagráfként (a hozzájuk 
tartozó gráf nem körmentes, 1. 1.2.1. pont) . 

Legyen a KUTYA atom értéke a (NEM NYÁVOG) lista! 

KUTYA 

NEM 

NYÁVOG 

Tegyük most a RPLACD segítségével körkörössé ezt a listát! Ezt többfé
leképpen is megtehetjük. Változtassuk meg először az utolsó cella második 
mutatóját úgy, hogy az első cellára mutasson! A következő formát kell kiér
tékelni: 

(RPLACD (CDR KUTYA) KUTYA) 

A kiértékelés utáni állapot: 

KUTYA 

NEM 

1 

NYÁVOG 

Elérhetjük azt is, hogy az utolsó mutató a körkörös lista második cellá
jára mutasson. Ehhez a következő S-kifejezést kell kiértékelnünk: 
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(RPLACD (CDR KUTYA) (CDR KUTYA)) 

A kiértékelés utáni állapot: 

KUTYA 

NEM 

NYÁVOG 

Végül körkörös listát kapunk akkor is, ha a második cellát elhagyva az 
első cella második mutatóját változtatjuk meg úgy, hogy magára az első 
cellára mutasson: 

(RPLACD KUTYA KUTYA) 

Az elért állapot: 

KUTYA 

NEM 

Végezzük most el ténylegesen a fenti formák kiértékelését! Figyeljük 
meg, hogyan nyomtatja ki az értékeket az értelmezőprogram! 

* (RPLACD (CDR KUTYA) KUTYA) 
(NEM NYÁVOG NEM NYÁVOG NEM NYÁVOG NEM NYÁVOG NEM NYÁVOG 

NEM NYÁVOG NEM NYÁVOG NEM NYÁVOG NEM NYÁVOG NEM - - - ) 

A körkörös listákat az értelmezőprogram nem tudja kinyomtatni, hiszen ezek 
» végtelen hosszúak". Ilyenkor az értelmezőprogram egy bizonyos számú elem 
kinyomtatása után általában valamilyen jellel (pl. a „ — " jellel) jelzi, hogy 
a listának további elemei vannak. A másik két forma kiértékelése: 
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* (RPLACD (CDR KUTYA) (CDR KUTYA)) 
(NEM NYÁVOG NYÁVOG NYÁVOG NYÁVOG NYÁVOG NYÁVOG NYÁVOG 

NYÁVOG NYÁVOG NYÁVOG NYÁVOG NYÁVOG NYÁVOG — ) 
* (RPLACD KUTYA KUTYA) 
(NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM 

NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM — ) 

A körkörös listák jelentősége a programozói gyakorlatban elenyésző, de 
a legtöbb rendszerben ugyanúgy használhatjuk őket, mint a szokásos listá
kat. Csak arra kell ügyelnünk, hogy bizonyos függvények nem értelmezhetők 
körkörös listákra (pl. hibához vezet, ha a LENGTH függvényt vagy a 7. feje
zetben bevezetendő listabejáró függvényeket körkörös listára alkalmazzuk). 

írjunk olyan titkosíró programot, amely egy adott szöveg minden betűje 
helyett az ábécében megadott számú betűvel u tána álló betűt írja! Mind 
a titkosító (sifrírozó), mind pedig a megfejtő (desifrírozó) függvényben a 
második argumentum azt jelzi, hogy mennyivel akarjuk eltolni az ábécé 
betűit. A titkosításhoz és a megfejtéshez olyan „korongot" használhatunk, 
amelyre felírjuk az ábécé betűit úgy, hogy az ábécé eleje és vége összeérjen. 
A korongot körkörös listával ábrázoljuk: 

* (SETQq ABC 
( A B C D E F G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z ) ) 

( A B C D E F G H I J K L M N O P q R S T U 
V ¥ X V Z) 

» (SETQ ABC-HQSSZA (LEUGlü ABC)) 

26 

* (NCQNC ABC ABC) 

( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P 

Q R S T U V V X Y Z A B C D E F G H I J K 

L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B — ) 

Ezzel létrehoztuk a körkörös ábécét. 

A titkosítás első lépése, hogy megkeressük a betű első előfordulását a 
körkörös ábécében a MEMBER függvénnyel. A MEMBER függvény értéke olyan 
körkörös lista lesz, amelynek első eleme a titkosítandó betű. A keresett betű 
ennek a listának az n + 1-edik eleme, ha n az eltolás nagysága: 
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* (DE TITKOSÍT (BETŰK ELTOLÁS) 
(COND ((NULL BETŰK) NIL) 

(T (CONS (N-EDIK-ELEM (MEMBER (CAR BETŰK) ABC) 
(ADD1 ELTOLÁS)) 

(TITKOSÍT (CDR BETŰK) ELTOLÁS> 
TITKOSÍT 

A titkosírásos szöveg megfejtését ugyancsak a TITKOSÍT függvénnyel végez
hetjük, csak az eltolás mértékét kell úgy megválasztanunk, hogy az eredeti 
eltolás és a megfejtésnél használt eltolás összege az ábécé hosszával legyen 
egyenlő: 

* (DE MEGFEJT (BETŰK ELTOLÁS) 
(TITKOSÍT BETŰK (DIFFERENCE ABC-HOSSZA ELTOLÁS))) 

MEGFEJT 
A TITKOSÍT és a MEGFEJT függvényeket így használhatjuk: 
* (TITKOSÍT ' ( H A L ) 1) 
(I B M) 
* (MEGFEJT ' ( I B M ) 1) 
(H A L) 

6.5. A hulladékgyűjtés 

Említettük, hogy a szabad cellák egyetlen listába vannak felfűzve. Ezért az 
értelmezőprogramnak csak az első szabad cella címét kell nyilvántartania. 
Eddig csak arra lát tunk példát, hogy a szabad cellák fogynak, arra nem, 
hogy szaporodnak: az új listát létrehozó függvények minden egyes alkalma
zása és minden egyes forma beolvasása szabad cellákat vesz igénybe. Pedig 
számtalan esetben teljesen felesleges a szabad cellák lefoglalása. Pl. a 6.2.5. 
pontban lá tot t 

(EQ '(HARAP) '(HARAP)) 

forma kiértékelésekor úgy foglaltunk le szabad cellákat, hogy ezek után 
egyetlen muta tó sem muta t rájuk, tehát utólag hozzáférhetetlenek. Ha egy 
atom értéke lista volt, és az atomhoz új értéket rendelünk, lehet, hogy a 
régi értékre ezek után már egyetlen mutató sem fog mutatni , a tárban mégis 
cellákat foglal el. Ha ez így megy tovább, a szabad cellák listája előbb-utóbb 
elfogy. 
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A LISP rendszerekben ez be is következik. Amikor a szabad cellák egy 
forma kiértékelése közben elfogynak, megindul a hulladékgyűjtés. Ez azt 
jelenti, hogy a LISP rendszer megvizsgálja, mely cellák váltak fölöslegessé, és 
ezeket a szabad cellák listájához csatolja. Egy cella akkor válik fölöslegessé, 
amikor nem lehet elérni a benne található információt; vagy azért, mert 
nem mutat rá mutató, vagy pedig azért, mert azok a cellák, amelyeknek 
valamelyik mutatója rá mutat, maguk is fölöslegesek. A 6.2.3. pontban látott 
példánál: 

KUTYA 

NEM. HARAP UGAT 

az (UGAT) listára való hivatkozás törlődött, mivel a SETQ alkalmazásával 
új értéket adtunk a KUTYA atomnak. Ha más mutató nem mutatott erre 
a cellára, akkor elérhetetlenné, fölöslegessé vált. A hulladékgyűjtés lényege 
tehát annak megállapítása, hogy mely cellák fölöslegesek. 

A hulladékgyűjtés a legtöbb LISP rendszerben automatikusan indul 
meg akkor, amikor a szabad cellák száma egy küszöbérték alá csökken. A 
hulladékgyűjtő program általában két lépésben működik: először megjelöli 
az értékes cellákat, majd egy listába gyűjti a nem megjelölteket. Az első 
lépést megjelölésnek, a másodikat takarításnak is nevezzük. Az értékes 
cellák megjelölése az értékes, védett atomok számontartásán alapul. 

A LISP rendszer könyvelést vezet azokról az atomokról, amelyek érték
kel és (vagy) egyéb sajátosságokkal rendelkeznek. Az értékes cellák megje
lölése ezektől az atomoktól indul ki. A hulladékgyűjtő program a megjelölő 
szakaszban megjelöli az értékes atomok értékének és tulajdonságlistájának 
megfelelő listaszerkezetek minden celláját, továbbá minden olyan atomot, 
amelyre ezekből a cellákból mutató mutat. Az ezt követő gyűjtés során nem
csak a megjelöletlen cellákat gyűjti össze a hulladékgyűjtő program, hanem 
az atomok tárolására fenntartott tárrészt is megtisztítja a nem elérhető ato
moktól. 

Nem minden atom védett, amely az OBLIST függvény értékében szerepel: 
ezek közül csak azok védettek, amelyek értékkel és (vagy) tulajdonságokkal 
rendelkeznek. 
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Sok LISP rendszer a fölöslegessé vált cellákat nem a fenti, a megjelölés 
és takarítás elvén alapuló hulladékgyűjtéssel nyeri vissza, hanem a rendszer 
mindig azonnal felülírhatja őket (vagyis minden lépésnél, ahol ez előfordul
hat, ellenőrzi, hogy nem váltak-e fölöslegessé cellák). Ez úgy történik, hogy 
az értelmezőprogram minden cella mellett számon tartja, hány mutató mu
ta t az illető cellára, és a mutatóváltoztató függvények alkalmazásakor meg
felelően könyveli a celláknak ezt ah iva tkozásszámlá ló já t . Amint egy cella 
hivatkozásszámlálója nullává válik, a cella automatikusan felkerül a szabad 
cellák listájára, és felülírhatóvá válik. 

A hulladékgyűjtés rendszerével ezt a könyvelést meg lehet takarítani, de 
ez csak akkor takarékosabb megoldás, ha ritkán van szükség rá. Igen hát
rányos lehet azonban pl. olyan programok esetében, amelyek sok „védett" 
cellát vesznek igénybe (olyanokat, amelyeket nem lehet kisöpörni a takarí
tás alkalmával), ezért a hulladékgyűjtő program mindig csak kevés szabad 
cellát tud újra előteremteni, és emiatt újra és újra működésbe kell lépnie. 

6.6. Feladatok 
1. feladat 

Az alábbi lista a 4.6. szakaszban látott állatrendszertani fához hasonló mó
don ábrázolja az indoeurópai nyelvek családját. Rajzoljuk le a megismert 
jelölésekkel a lehető legrészletesebben! 

(INDOEURÓPAI 
(BALTI-SZLÁV (SZLÁV NYUGATI-SZLÁV DÉLI KELETI-SZLÁV) 

(BALTI LETT LITVÁN)) 
(INDOIRÁNI IRÁNI IND) 
(ITÁLIAI LATIN OSZK-UMBER) 
GÖRÖG 
KELTA 
(GERMÁN ÉSZAKI KELETI-GERMÁN (NYUGATI-GERMÁN FELNÉMET ALNÉMET)) 
TOKHÁR 
ANATÓLIAI) 

2. f e l ada t 
Állapítsuk meg rajz segítségével, hogy mi a következő formák értéke, ha a 
NYELVCSALÁD atom értéke az előző feladatban felírt lista! 
a) (CAADDADR NYELVCSALÁD) 
b) (CDDDADR NYELVCSALÁD) 
c) (CADDDDR NYELVCSALÁD) 
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3. f e l ada t 
Rajzoljuk le dobozos ábrázolással a következő S-kifejezéseket! 
a) (A (C D . E) (G . NIL) . ( H l ) ) 
b) ((A . B) (C . D) (E . F)) 
c) (A . (B . (C . NIL))) 
d) (((A . B) . C) . NIL) 

4. f e l ada t 
írjuk fel a 3. feladat S-kifejezéseit a lehető legkevesebb pont felhasználásával! 

5. f e l a d a t 
Mi a kérdőjellel jelölt érték? 

* (SETQq EMLŐS (KACSACSŐRŰ ERSZÉNYES MÉHLEPÉNYES)) 
(KACSACSŐRŰ ERSZÉNYES MÉHLEPÉNYES) 
* (SETq EMLŐSÖK EMLŐS) 
(KACSACSŐRŰ ERSZÉNYES MÉHLEPÉNYES) 
* (RPLACA EMLŐSÖK 'KACSACSÖRÜ-EMLÖS) 
(KACSACSÖRÜ-EMLÖS ERSZÉNYES MÉHLEPÉNYES) 
* EMLŐS 
7 

6. f e l ada t 
Számos LISP változatban beépített függvényként megtalálható az ATTACH, 
amely a romboló függvények közé tartozik. A vele azonos módon működő 
ÚJ-ATTACH függvény definícióját a következőképpen írhatjuk fel: 
* (DE ÚJ-ATTACH (X Y) 

(RPLACD Y (CONS (CAR Y) (CDR Y))) 
(RPLACA Y X)) 

ÚJ-ATTACH 
Állapítsuk meg dobozos ábrázolással, hogyan működik az ÚJ-ATTACH függ
vény! Ennek alapján határozzuk meg a kérdőjellel jelölt értékeket! 
* (SETQQ KELTA (ÍR WALESI)) 
(ÍR WALESI) 
* (SETq KELTÁK KELTA) 
(ÍR WALESI) 
* (ÚJ-ATTACH 'KONTINENTÁLIS KELTA) 
7 

* KELTÁK 



7. fejezet 

A függvények mint argumentumok 

7.1. A magasabbrendü függvények 

A 4.6. szakaszban definiáltuk a BESZŰR-A függvényt, amelynek els5 argu
mentuma egy szimbólum; ezt a függvény egy rendezett listába (a függvény 
második argumentumába) a szimbólum betűrend szerinti helyére „szúrja 
be": 

* (DE BESZÚR-A (SZÓ SOR) 
(COND ((NULL SOR) (LIST SZÓ)) 

((ALPHORDER SZÓ (CAR SOR)) 
(CONS SZÓ SOR)) 
(T (CONS (CAR SOR) (BESZÖR-A SZÓ (CDR S0R> 

BESZÚR-A 
* (BESZÚR-A 'C'(ABD)) 
(A B C D) 
A — szintén a 4.6. szakaszban bevezetett — BESZÚR-M függvénynek, amely 
nemcsak szimbólumokra van értelmezve, hanem tetszőleges S-kifejezésekre 
is, pontosat: ugyanilyen a definíciója, azzal a különbséggel, hogy az ALPHORDER 
helyett ott a MEGELŐZI-E predikátumot használjuk összehasonlításra. Ha vi
szont olyan függvényt definiálunk, amely a BESZÚR-A-tól és a BESZÚR-M-től 
csak abban tér el, hogy az összehasonlító predikátum nem az ALPHORDER vagy 
a MEGELÖZI-E, hanem a LESSP, akkor a BESZÚR-SZAM függvényt kapjuk, amely 
csak számokra van értelmezve: 
* (DE BESZŰR-SZÁM (SZÁM SOR) 

(COND ((NULL 80R) (LIST SZÁN)) 
((LESSP SZÁM (CAR SOR)) ;Csak ebben a sorban tér el! 
(CONS SZÁM SOR)) 
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(T (CONS (CAR SOR) (BESZÚR-SZÁM SZÁM. (CDR SOR> 

BESZÚR-SZÁM 

* (BESZÚR-SZÁM 3 ' ( 0 2 4 6 ) ) 
( 0 2 3 4 6 ) 

Ha pedig a GREATERP függvényt használjuk összehasonlításra, akkor az így 
definiált függvény egy csökkenő számsorba szúr be egy számot. 

Eddigi ismereteink alapján tehát a rendezett listába való beszúrásnál 
minden egyes kiválasztó predikátumhoz külön beszúró függvényt kellett 
definiálnunk, és ezek a definíciók csak az alkalmazott kiválasztó prediká
tumban tértek el egymástól. Kényelmesebb lenne, ha olyan beszúró függ
vényt használhatnánk, amelyben az alkalmazott predikátum a függvény 
egyik lambdaváltozója, tehát argumentumként lehetne megadni azt, hogy 
mi szerint van rendezve a lista. Próbáljuk meg most definiálni ezt az ál
talános beszúrófügg vényt, a neve legyen BESZÚR. A feladat első pillantásra 
egyszerűnek tűnhet . Hibás azonban a következő megoldás: 

* (DE BESZÚR (ELEM LISTA HASONLÍTÓFV) ;Hibás! 
(COND ((NULL LISTA) (LIST ELEM)) 

((HASONLÍTÓFV ELEM (CAR LISTA)) ;Ez a hibás sor! 
(CONS ELEM LISTA)) 

(T (CONS (CAR LISTA) 
(BESZÚR ELEM (CDR LISTA) HASONLÍTÓFV> 

BESZÚR 

A hiba az, hogy a HASONLÍTÓFV változót függvénynévként használjuk a fenti 
definícióban. Az 1. és 5. fejezetben megtanultuk, hogy a formák (függvényki
fejezések) első eleme csak egy függvény neve vagy egy lambdakifejezés lehet. 
Hibához vezet tehát , ha a függvény helyén olyan kifejezés áll, amelynek ér
téke egy függvény neve, de ő maga nem függvénynév, az értelmezőprogram 
ugyanis nem értékeli ki a formák első elemét:* 

* (SETqQ FÜGGVÉNY NÉGYZET) 
NÉGYZET 
* (FÜGGVÉNY 5) 

Error: undefined function - FÜGGVÉNY 

Hibához vezet ezért az is, ha olyan kifejezést használunk függvénynév he
lyett, amelynek értéke egy lambdakifejezés: 

Valójában vannak olyan LISP rendszerek is, amelyek megengedik, hogy függvénynév 
vagy lambdakifejezés helyett olyan kifejezés legyen a forma első eleme, amelynek értéke 
függvény. 
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* (SETQq FÜGGVÉNY (LAMBDA (X) (TIMES XX))) 
(LAMBDA (X) (TIMES X X)) 
* (FÜGGVÉNY 5) 
—-Error: undeíined function - FÜGGVÉNY 
Eddigi ismereteink alapján az általános BESZÚR függvény definícióját csak 
az EVAL és a CONS segítségével tudjuk — eléggé körülményesen — megfogal
mazni. Ennek nehézségeivel később, a 7.1.1. pont végén még foglalkozunk. 

7.1.1. Az APPLY és a FUNCTION 

Az általános BESZÚR függvényt az APPLY függvény alkalmazásával defini
álhatjuk*. Ennek a függvénynek két argumentuma van: az első egy tet
szőleges S-kifejezés, amelynek értéke egy függvény neve vagy egy lambda-
kifejezés, ez az APPLY függvény-argumentuma. A második argumentum 
értéke pedig egy lista, az APPLY l i s ta-argumentuma. A kiértékeléskor az 
első argumentum — a függvény-argumentum — értékeként adódó függvény 
alkalmazódik a második argumentum — a lista-argumentum — értékére. 

A lista-argumentum értéke a függvény argumentumainak listája:* * 

* (SETQ FÜGGVÉNY 'NÉGYZET) 
NÉGYZET 
* (APPLY FÜGGVÉNY '(5)) 
25 
* (SETQQ FÜGGVÉNY (LAMBDA (X) (TIMES XX))) 
(LAMBDA (X) (TIMES X X)) 
* (APPLY FÜGGVÉNY '(5)) 
25 
Az APPLY-t és általában azokat a függvényeket, amelyeknek valamelyik argu
mentuma függvény, magasabbrendű függvényeknek (más néven funk-
cionáloknak) nevezzük. 

A BESZÚR helyes definíciójában az APPLY függvényt kell alkalmaznunk: 

Mint a 11. fejezetben látni fogjuk, az APPLY és az EVAL az a két függvény, amelyet maga 
az értelmezóprogram is alkalmaz, ezek alkotják az értelmezóprogram magját, ezek végzik 
el a tulajdonképpeni munkát a kiértékelés során. 

Számos LISP rendszerben létezik akárhány-argumentumú alkalmazó függvény is (APPLY* 
vagy FUNCALL néven); az első argumentum az alkalmazandó függvény, a továbbiak azok 
az argumentumok, amelyekre a függvényt alkalmazni kell. 
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* (DE BESZÚR (ELEM LISTA HASONLÍTÓFV) 
(COND ((NULL LISTA) (LIST ELEM)) 

((APPLY HASONLÍTÓFV ;Itt javítottuk ki 
(LIST ELEM (CAR LISTA))) ; a definíciót. 

(CONS ELEM LISTA)) 
(T (CONS (CAR LISTA) 

(BESZÚR ELEM (CDR LISTA) HASONLlTÓFV> 
Function BESZÚR redefined 

BESZŰR 
* (BESZÚR 3 ' ( 0 2 4 6 ) 'LESSP) 
( 0 2 3 4 6 ) 

A fenti formában a BESZÚR függvény harmadik argumentuma a (QUOTE 
LESSP) formának az értéke. Bár a QUOTE alkalmazása ebben az esetben 
nem vezet hibához (1. 8.4. szakasz), függvény-argumentumok esetén a QUOTE 
helyett a FUNCTION függvényt célszerű használni, amelyről a 8.4. szakaszban 
részletesebben szólunk. A továbbiakban ezt a gyakorlatot fogjuk követni. 
Definiáljuk a BESZÚR-A függvényt az általános BESZÚR segítségével! 

* (DE BESZÚR-A (ELEM LISTA) 
(BESZÚR ELEM LISTA (FUNCTION ALPHORDER))) 

Function BESZÚR-A redefined 
BESZÚR-A 
Nézzünk egy bonyolultabb példát! Az összehasonlító függvényt lambdakife-
jezés alakjában adjuk meg; annak a listának az elemei, amelybe beszúrunk, 
csökkenő hosszúság szerint rendezett listák: 

* (BESZÚR ' ( A B C ) '((A B C D E) (A B C D) (AB) (A)) 
(FUNCTION 

(LAMBDA (LISTAI LISTA2) 
(GREATERP (LENGTH LISTAI) (LENGTH LISTA2> 

((A B C D E) (A B C D) ( A B C ) (A B) (A)) 

Magasabbrendű függvény maga a BESZÚR is, mivel egyik argumentuma vagy 
egy függvény neve, vagy egy lambdakifejezés. 

Az APPLY segítségével megoldható az akárhány-argumentumú függvé
nyek rekurzív definiálása is (1. 5.3.1. pont): 

* (DE AKÁRHÁNY-METSZET HALMAZOK 
(COND ((NULL HALMAZOK) NIL) 

((NULL (CDR HALMAZOK)) (CAR HALMAZOK)) 
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(T (METSZET (CAR HALMAZOK) 
(APPLY (FUNCTION AKÁRHÁNY-METSZET) (CDR HALMAZ0K> 

Funct ion AKÁRHÁNY-METSZET r e d e f i n e d 
AKÁRHÁNY-METSZET 

Az AKÁRHÁNY-METSZET az APPLY és a FUNCTION alkalmazása nélkül is definiál
ható (ezzel a módszerre l az APPLY ál ta lában né lkülözhető l enne ) , ha a CONS 
alkalmazásával az AKÁRHÁNY-METSZET függvénynévből és a HALMAZOK l is tából 
előáll í tunk egy kiértékelendő formát , m a j d erre a lkalmazzuk az EVAL függ
vényt . Ez a m e g o l d á s azonban további bonyoda lmakka l jár: 

* (DE AKÁRHÁNY-METSZET HALMAZOK ;Hibás! 
(COND ((NULL HALMAZOK) NIL) 

((NULL (CDR HALMAZOK)) (CAR HALMAZOK)) 
(T (METSZET (CAR HALMAZOK) 

(EVAL (CONS 'AKÁRHÁNY-METSZET 
(CDR HALMAZ0K> ; I t t a hiba! 

—Function AKÁRHÁNY-METSZET redefined 
AKÁRHÁNY-METSZET 
* (AKÁRHÁNY-METSZET '(A B C D E) '(B C D E F) ' ( C D E F G ) ) 

Error: undefined function - B 

A definíció azért hibás, mert a CONS alkalmazásával előállított formában 
szereplő listákat — mivel az AKÁRHÁNY-METSZET függvény eval-típusú — az 
interpreter megkísérli kiértékelni. Az első létrehozott forma az 

(AKÁRHÁNY-METSZET (B C D E F) ( C D E F G ) ) 

S-kifejezés, ennek kiértékelésekor az első lépés a (B C D E F) S-kifejezés kiér
tékelése. A CONS második argumentumának tehát olyan listának kell lennie, 
amelyben a második és további elemek (QUOTE halmaz) alakúak. Ennek a 
listának az előállítására az EGYENKÉNT-QUOTE segédfüggvényt használhatjuk: 

* (DE EGYENKÉNT-qUOTE (LISTA) 
(COND ((NULL LISTA) NIL) 

(T (CONS (LIST 'qUOTE (CAR LISTA)) 
(EGYENKÉNT-QUOTE (CDR LISTA> 

EGYENKÉNT-QUOTE 
* (EGYENKÉNT-QUOTE '(ABCD)) 
('A 'B 'C "D) 
A helyes (de az APPLY alkalmazásánál nehézkesebb) definíció tehát: 
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* (DE AKÁRHÁNY-METSZET HALMAZOK ; H i b á t l a n , de n e h é z k e s 

(COND ((NULL HALMAZOK) NIL) 

((NULL (CDR HALMAZOK)) (CAR HALMAZOK)) 

(T (METSZET (CAR HALMAZOK) 

(EVAL (CONS 'AKÁRHÁNY-METSZET 

(EGYENKÉNT-qUOTE (CDR HALMAZOK> 

— F u n c t i o n AKÁRHÁNY-METSZET r e d e f i n e d 

AKÁRHÁNY-METSZET 

* (AKÁRHÁNY-METSZET *(A B C D E) ' (B C D E F) ' ( C D E P G ) ) 

(C D E) 

7.2. Hogyan általánosíthatjuk a függvényeket? 

Az előző szakaszban sok különböző, de azonos szerkezetű „beszúró függ
vény" alapján definiáltunk egyetlen általános, magasabbrendű BESZÚR függ
vényt. Általában, ha sok olyan függvényünk van, amelyeknek szerkezete 
hasonlít egymásra, ezeket mindig egyszerűbben írhatjuk fel magasabbrendű 
függvények segítségével. 

7.2.1. Példák magasabbrendű függvényekre 

Tegyük fel, hogy sok olyan függvényt definiáltunk, amelynek argumentuma 
egy lista, értéke pedig egy olyan lista, amely az argumentumnak csak azokat 
az elemeit tartalmazza, amelyek bizonyos követelménynek eleget tesznek. 
Legyen az egyik függvény a NEGATÍV, amely egy számokból álló lista azon 
elemeit választja ki, amelyek 0-nál kisebbek; egy másik függvény pedig a 
HALMAZ-ELEMEK, ez egy halmaz azon elemeit fűzi egy listába, amelyek maguk 
is halmazok: 

* (DE NEGATÍV (SZÁMOK) 
(COND ((NULL SZÁMOK) NIL) 

<(MINUSP (CAR SZÁMOK)) ;Kiválasztási feltétel. 
(CONS (CAR SZÁMOK) (NEGATÍV (CDR SZÁM0K> 

(T (NEGATÍV (CDR SZÁM0K> 
NEGATÍV 
* (NEGATÍV '(1-35-79)) 
(-3 -7) 
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* (DE HALMAZ-ELEMEK (HALMAZ) 
(COND ((NULL HALMAZ) NIL) 

<(HALMAZ-E (CAR HALMAZ)) ;Kiválasztási feltétel: 
(CONS (CAR HALMAZ) ; a 4.3.-ban bevezetett 

(HALMAZ-ELEMEK (CDR HALMAZ>; HALMAZ-E függvényt 
(T (HALMAZ-ELEMEK (CDR HALMAZ>; használjuk 

HALMAZ-ELEMEK 
* (HALMAZ-ELEMEK '(A (B C) (D) (E F F E))) 
((B C) (D)) 

Láthatjuk, hogy a két definíció csak a függvény nevében és az elemek ki
választási feltételében — a definíció harmadik sorában — különbözik. Az 
ilyen függvények helyett definiálhatjuk az általános AZOK függvényt, amely
nek két argumentuma van: az első argumentuma lista, a második pedig a 
kiválasztó predikátum: 

* (DE AZOK (LISTA PREDIKÁTUM) 
(COND ((NULL LISTA) NIL) ;Megállási feltétel. 

((APPLY PREDIKÁTUM -.Kiválasztási feltétel. 
(LIST (CAR LISTA))) 

(CONS (CAR LISTA) (AZOK (CDR LISTA) PREDIKÁTUM))) 
(T (AZOK (CDR LISTA) PREDIKÁTUM> 

AZOK 
* (AZOK '(1-3 5-7 9) (FUNCTION MINUSP)) 
(-3 -7) 
* (AZOK '(A (B C) (D) E) (FUNCTION LISTP)) 
((B C) (D)) 

Az AZOK függvény segí tségével t e h á t sokkal egyszerűbben írhatjuk fel a 
NEGATÍV és HALMAZ-ELEMEK definícióját: 

* (DE NEGATÍV (LISTA) (AZOK LISTA (FUNCTION MINUSP))) 
Funct ion NEGATÍV r e d e f i n e d 

NEGATÍV 
* (DE HALMAZ-ELEMEK (HALMAZ) (AZOK HALMAZ (FUNCTION HALMAZ-E))) 
" - - F u n c t i o n HALMAZ-ELEMEK r e d e f i n e d 
HALMAZ-ELEMEK 

Lássunk m o s t egy o lyan pé ldá t , a m e l y b e n az AZOK f ü g g v é n y - a r g u m e n t u m a 
lambdakifejezés! A RÖVIDEK függvény egy l is ta azon e lemei t fűzi fel egy 
listára, amelyek a tomok vagy egy e lemű listák: 
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* (DE RÖVIDEK (LISTA) 
(AZOK LISTA 

(FUNCTION ;A lambdakifejezésre 
(LAMBDA (ELEM) ; is a FUNCTION-t 

(OR (ATOM ELEM) (NULL (CDR ELEM>; kell alkalmazni! 
RÖVIDEK 
* (RÖVIDEK '(A (B C) (D) E (F G H))) 
(A (D) E) 
Definiáljunk olyan függvényt, amely egy — szimbólumokból álló — listák
nak adott karaktersorozattal kezdődő elemeit gyűjti ki! Legyen a függvény 
neve KIGYÖJT, első argumentuma a szimbólumlista, a második a megadott 
kezdet. Szükséges még egy argumentum, a betűrendben a megadott szókez
det után következő szókezdet, mert az összehasonlítást az ALPHORDER segít
ségével végezzük. (A 10.2.2. pontban látni fogjuk, hogy ennek a feladatnak 
sokkal egyszerűbb megoldása is van): 

* (DE KIGYÜJT (SZIMBÓLUMOK ELEJE KÖVETKEZŐ) 

(AZOK SZIMBÓLUMOK 
(FUNCTION 

(LAMBDA (SZIMBÓLUM) 
(AND (ALPHORDER SZIMBÓLUM ;E18bb van vagy azonos 

KÖVETKEZŐ) ; a KÖVETKEZŐ-vei. 

(NULL (EQ SZIMBÓLUM ;Nem azonos a 

KÖVETKEZŐ)) ; KÖVETKEZÖ-vel. 
(ALPHORDER ELEJE ;Később van, vagy 

SZIMBÓLUM> ; azonos az ELEJE - v e i 
; (később nem jöhet!) 

KIGYÜJT 
* (KIGYÖJT '(BABA BABÁK BABZSÁK BAC BAB BACI) 'BAB 'BAC) 
(BABA BABÁK BABZSÁK BAB) 

A 4. fejezetben két olyan halmazfüggvényt is definiáltunk, amely egy 
halmazból megfelelő tulajdonságokkal rendelkező részhalmazt választ ki. A 
4.7. szakasz 2. feladatában bevezetett HALMAZ-KIVONÁS műveletét felfoghat
juk úgy is, hogy az első argumentum azon elemeit választjuk ki, amelyek a 
másodiknak nem elemei. A 4.3. szakaszban definiált ÚJ-INTERSECTION függ
vény értékét pedig felfoghatjuk úgy is, hogy az az első argumentumnak azon 
részhalmaza, amely a másodiknak is részhalmaza. Az AZOK függvény segít
ségével tehát ezeket is egyszerűbben írhatjuk fel: 
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* (DE HALMAZ-KIVONÁS (Hl H2) 
(AZOK Hl 

(FUNCTION 
(LAMBDA (ELEM) (NULL (MEMBER ELEM H2> 

—Function HALMAZ-KIVONÁS redefined 
HALMAZ-KIVONÁS 
* (DE ÚJ-INTERSECTION (Hl H2) 

(AZOK Hl 
(FUNCTION 

(LAMBDA (ELEM) (MEMBER ELEM H2> 
-—Function ÖJ-INTERSECTION redefined 
ÚJ-INTERSECTION 

7.2.2. M a g a s a b b r e n d ü logikai függvények. Az EVERY és a SOMÉ 

A következő magasabbrendű függvény sok LISP rendszerben megtalálható 
beépített függvényként. Neve EVERY, két argumentuma van: egy lista és egy 
predikátum. Értéke T, ha a predikátumot a lista elemeire alkalmazva a ka
pott értékek egyike sem NIL. Ha csak egy olyan elem is van a listában, 
amelyre a predikátum értéke NIL, az EVERY értéke is NIL (és a további lista-
elemekre a predikátum már nem alkalmazódik). Az EVERY segítségével egy
szerűbben definiálhatjuk a RÉSZHALMAZA-E függvényt, mint a 4.3. szakaszban 
tettük: 

* (DE RÉSZHALMAZA-E (Hl H2) 
(EVERY Hl ;H1 minden elemének 

(FUNCTION 
(LAMBDA (ELEM) (MEMBER ELEM H2> ; H2-ben i s benne 

; k e l l l ennie 
—-Function RÉSZHALMAZA-E redefined 
RÉSZHALMAZA-E 

Tanulságos, ha magunk is megírjuk az EVERY függvény definícióját: 

* (DE ÚJ-EVERY (LISTA PRED) 
(COND ((NULL LISTA) T) ;A T értéket rendeljük 

; az üres listához. 
((NULL (CDR LISTA)) ;Ez a megállási feltétel: 
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(APPLY PRED LISTA)) ha egyelemti, csak 
ezen az értéken múlik 
a függvényérték. 

(T (AND (APPLY PRED 
(LIST (CAR LISTA))) ;Ax első elemre is 

; igaznak kel l lennie 
(ÚJ-EVERY (CDR LISTA) PRED>; meg a többire i s . 

ÚJ-EVERY 

Az EVERY mellett sok LISP rendszer beépített függvényként tartalmaz egy 
másik magasabbrendű logikai függvényt is, a SOMÉ függvényt. Ennek is lista 
az első argumentuma, a második pedig predikátum. A függvényérték T, 
ha a lista legalább egy elemére alkalmazva a predikátum értéke nem NIL, 
egyébként a függvény értéke NIL, és a további listaelemekre a predikátum 
már nem is alkalmazódik: 

* (DE VAN-E-HALMAZ-ELEME (HALMAZ) (SOMÉ HALMAZ (FUNCTION HALMAZ-E))) 
VAN-E-HALMAZ-ELEME 
* (VAN-E-HALMAZ-ELEME "(A (B C B) E)) 
NIL 
* (VAN-E-HALMAZ-ELEME '(A (B C) (D) E)) 
T 

7.3. A M A P függvények 

Számtalan alkalmazási lehetősége van a — minden LISP rendszerben ren
delkezésre álló — általános listabejáró függvényeknek, az ún. M A P függ
vényeknek. Könnyen felismerhetők arról, hogy mindegyikük neve MAP-pal 
kezdődik. A MAP függvények a LISP programozásnak igen fontos eszkö
zei. Jellegzetességük az, hogy rekurzív módon bejárnak egy listát (amely 
az első argumentumuk), és minden vizsgált listarészletre alkalmaznak egy 
függvényt (ez a második argumentumuk).* 

Sok LISP rendszerben a beépített magasabbrendü függvények (az EVERY, a MAP függ
vények stb.) argumentumainak más a sorrendje, mint ahogy ebben a fejezetben leírtuk: 
az elsfi argumentum a predikátum vagy függvény, a második pedig a lista. 
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7 . 3 . 1 . A MAPCAR é s a MAPC 

A MAPCAR függvény lista-argumentumának minden elemére alkalmazza má
sodik argumentumát, a függvény-argumentumot. Értéke a függvényértékek 
listája. (A függvény-argumentumra itt is a FUNCTION-t alkalmazzuk!): 

* (MAPCAR ' ( 5 6 7 8 ) (FUNCTION (LAMBDA (X) (Q.U0TIENT X 2 ) ) ) ) 
(2 3 3 4) 
* (MAPCAR '((A) (B A) (C B A) (D C B A)) (FUNCTION CAR)) 
(A B C D) 

A MAPCAR függvénnyel a 4.4. szakaszban bevezetett ÜJ-SUBST függvényre 
is egyszerűbb definíciót adhatunk: 

* (DE ÚJ-SUBST (ÚJ RÉGI LIS) 
(COND ((EQUAL LIS RÉGI) ÚJ) ;Helyettesítendő. 

((ATOM LIS) LIS) ;Meghagyandó. 
(T (MAPCAR LIS 

(FUNCTION ;Minden allistában 
(LAMBDA (ELEM) ; elvégezzük ugyanezt 

(ÚJ-SUBST ÚJ ; a helyettesítést. 
RÉGI 
ELEM> 

Function ÚJ-SUBST redefined 
ÚJ-SUBST 
Definiáljuk a MAPCAR segítségével a HELYETTESIT függvényt! Ez az ÚJ-SUBST-
tól csak abban tér el, hogy kizárólag a lista legfelső szintjén helyettesít: 

* (DE HELYETTESIT (ÚJ RÉGI LIS) 
(MAPCAR LIS ;A lista minden elemét 

(FUNCTION ; feldolgozzuk. 
(LAMBDA (ELEM) 

(COND ((EQUAL ELEM RÉGI) ;Helyettesítendő? 
ÚJ) ;Ha igen, helyettesítünk. 
(T ELEM> ;Ha nem, meghagyjuk az elemet. 

HELYETTESIT 
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A MAPCAR-t gyakran használjuk arra is, hogy az APPLY argumentumaként 
szereplő függvény számára argumentumlistát állítsunk össze. A 3.5. szakasz
ban rekurzívan definiáltuk a NÉGYZETÖSSZEG függvényt az első n pozitív egész 
szám négyzetösszegének kiszámítására. Definiáljuk most a NÉGYZETÖSSZEG2 
függvényt, amellyel tetszőlegesen megadott számok négyzetösszegét hatá
rozhatjuk meg! A definíciót így adhatjuk meg: 

* (DE NÉGYZETÖSSZEG2 (SZÁMOK) 

(APPLY (FUNCTION PLUS) (MAPCAR SZÁMOK (FUNCTION NÉGYZET> 
NÉGYZETÖSSZEG2 
* (NÉGYZETÖSSZEG2 ' ( 1 2 3 4 5 ) ) 

55 

Végül alkalmazhatjuk a MAPCAR-t az AKÁRHÁNY-METSZET „suta" definíciójának 
(1. 7 .1 .1 . pont) EGYENKÉNT-QUOTE segédfüggvényében: 

* (DE EGYENKÉNT-QUOTE (LISTA) 

(MAPCAR LISTA 

(FUNCTION (LAMBDA (ELEM) (LIST 'QUOTE ELEM> 

- - - F u n c t i o n EGYENKÉNT-qUOTE r e d e f i n e d 

EGYENKÉNT-QUOTE 

Most pedig definiáljunk egy olyan függvényt, amely ugyanúgy viselke
dik, mint a MAPCAR! 

* (DE ÚJ-MAPCAR (LISTA FÜGGVÉNY) 

(COND ((NULL LISTA) NIL) 

(T (CONS (APPLY FÜGGVÉNY 

(LIST (CAR LISTA))) 

(ÚJ-MAPCAR (CDR LISTA) 

FÜGGVÉNY> 

ÖJ-MAPCAR 

Megállási f e l t é t e l . 
Az egyes elemek 

feldolgozása. 
A további elemek 

feldolgozása. 

A MAPC függvény abban különbözik a MAPCAR-tól, hogy értéke nem az 
eredmények listája, hanem mindig NIL:* 

* (MAPC '(ALFA BÉTA GAMMA) (FUNCTION (LAMBDA (NÉV) (SET NÉV T)))) 
NIL 

A fenti forma kiértékelésének hatására az első argumentum — a lista
argumentum — elemei sorban a T értéket veszik fel; a MAPC függvény értéke 

Egyes LISP rendszerekben a MAPC értéke mindig T. 
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azonban NIL. A MAPC függvényt tehát akkor érdemes használni, ha függvény
argumentumának mellékhatása van (értékadó függvény, mint példánkban, 
vagy nyomtató függvény, 1. a 10.3. szakaszt). 

7 . 3 . 2 . A MAPLIST é s a MAP 

A MAPLIST függvény nem a lista elemeire, hanem a listára, a lista far
kára, majd a farok farkára — és így tovább —, alkalmazza függvény-
argumentumát. Tehát ha a lista-argumentum az (A B C D) lista, akkor a 
függvény-argumentumot először az egész listára, ezután a (B C D) listára, 
majd a (C D), végül a (D) listákra alkalmazza. A függvény értéke (akárcsak 
a MAPCAR-nak) a függvényértékek listája: 

* (MAPLIST '(A B C D) 
(FUNCTION 

(LAMBDA (FAROK) (LIST (CAR FAROK) (CDR FAR0K> 
((A (B C D)) (B (C D)) (C (D)) (D NIL)) 

A MAP nevű függvény szintén a listára, a lista farkára, majd a farok farkára 
— és így tovább — alkalmazza a függvény-argumentumot, de értéke nem a 
függvényértékek listája, hanem NIL, tehát úgy viszonyul a MAPLIST-hez, mint 
a MAPC a MAPCAR-hoz.* 

A MAPCAR, a MAPC, a MAPLIST és a MAP függvények összefüggését a követ
kező táblázat foglalja össze: 

értéke értéke 
lista NIL 

fejek 
feldől- MAPCAR MAPC 
gozása 

farkak 
feldől- MAPLIST MAP 
gozása 

Egyes LISP rendszerekben a MAP értéke mindig T. 
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7.3.3. A M A P függvények harmadik argumentumáról 

Bejárhatjuk a listákat úgy is, hogy nem minden elemet vizsgálunk, hanem 
csak minden másodikat vagy harmadikat. Sok LISP rendszerben a MAP 
függvényeknek harmadik argumentuma is lehet, ez adja meg, hogy milyen 
függvényt használ a MAP függvény a farokrekurzió során. (Ha nem adunk 
meg harmadik argumentumot, akkor egyesével halad, vagyis a CDR-t alkal
mazza.) 

A LEGNAGYOBB függvény argumentumának olyan listának kell lennie, 
amelynek elemei számok. A lista legnagyobb elemét úgy választjuk ki, hogy 
a listaelemeket páronként hasonlítjuk össze. Minden párból azt a számot 
tartjuk meg, amelyik nagyobb, majd az így kapott listára újra alkalmaz
zuk a LEGNAGYOBB függvényt mindaddig, amíg egyelemű listát nem kapunk 
(amelynek egyetlen eleme az eredeti lista legnagyobb eleme): 

* (DE LEGNAGYOBB (SZÁMOK) 
(COND ((NULL SZÁMOK) NIL) 

((NULL (CDR SZÁMOK)) 
(CAR SZÁMOK)) 

;Megállási feltétel. 
;Egyelemű lista, az 
; egyetlen elem a 
; legnagyobb. 

(T (LEGNAGYOBB 
(MAPLIST SZÁMOK 

<FUNCTI0N 
(LAMBDA (FAROK) 

(COND ((NULL (CDR FAROK)) ;Egyelemű 
(CAR FAROK)) ; farok. 
((GREATERP (CAR FAROK);A farok első 

(CADR FAROK)) ; két elemét 
(CAR FAROK)) ; hasonlítjuk 
(T (CADR FAR0K> ; össze. 

(FUNCTION CDDR> ;Kettesével haladunk 
LEGNAGYOBB 
A LEGNAGYOBB használatát nyomkövetéssel együtt mutatjuk be: 
* (TRACE LEGNAGYOBB) 
(LEGNAGYOBB) 
* (LEGNAGYOBB '(1 9 5 3 2)) 
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LEGNAGYOBB : 
SZAMOK - (1 9 5 3 2) 

I LEGNAGYOBB : 
I SZÁMOK - (9 5 2) 

I I LEGNAGYOBB : 

I I SZAMOK - (9 2) 

I I I 

I I I LEGNAGYOBB : 

I I I SZAMOK = (9) 

I I I I 
I I I LEGNAGYOBB » 9 
I I LEGNAGYOBB = 9 
I LEGNAGYOBB - 9 
LEGNAGYOBB - 9 
9 

7.3.4. Egyéb M A P függvények 

A 4.1. szakaszban lát tuk, hogyan lehet rekurzív függvénnyel előállítani egy 
ország szomszédainak a listáját, ha a térképet a szomszédokból álló párokkal 
ábrázoljuk. Tegyük most fel, hogy a lista mindegyik párt mindkét sorrend
ben tartalmazza, tehát ha az (A B) pár eleme a listának, akkor a (B A) pár 
is az. Mivel farokrekurziót használunk, ebben az esetben is alkalmazhatunk 
MAP függvényt. Próbálkozzunk először a MAPC függvénnyel! 

* (DE SZ0MSZÉDAI3 (ORSZÁG TÉRKÉP) 
(SZ0MSZÉDAI3-SEGÉD ORSZÁG TÉRKÉP NIL)) 

SZ0MSZÉDAI3 
* (DE SZ0MSZÉDAI3-SEGÉD (ORSZÁG TÉRKÉP EREDM) ;EREDM: munkaváltozó. 

<MAPC TÉRKÉP ;Minden egyes párt 
(FUNCTION ; megvizsgálunk 

(LAMBDA (PÁR) 
(COND <(EQ (CAR PÁR) ;Ha az első tag 

ORSZÁG) ; a keresett ország, 
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(SETQ EREDH 

(APPEND EREDM 
(CDR PÁR> 

(T NIL> 
EREDM) 

SZ0MSZÉDAI3-SEGÉD 

a szomszédot a 
munkaváltozóhoz 
fűzzük. 

Ha nem, nincs teendő. 
Értéke a gyüjtöViltozó 
végső értéke. 

Felmerülhet, hogy a SZ0MSZÉDAI3 definiálásánál a NAPCAR-t használjuk. 
Ekkor nincs szükség gyűjtőváltozóra, de a függvényértékben minden olyan 
pár helyén, amelynek az első eleme nem a keresett ország, a NIL jelenik meg. 
Ha tehát a MAPCAR-t használnánk, az értékből végül (a REMOVE segítségével) 
el kellene tüntetnünk a NIL elemeket. 

Egyszerűbben is megoldhatjuk a feladatot, ha egy új listabejáró függ
vényt definiálunk (nevezzük MAPCART-nak), amely csak a NIL-től különböző 
függvényértékeket gyűjti: 

* (DE MAPCART (LISTA FÜGGVÉNY MUNKA) 
(COND ((NULL LISTA) NIL) 

(<SETQ. MUNKA 
(APPLY FÜGGVÉNY 

(LIST (CAR LISTA> 

A MUNKA munkaváltozó. 
Megállási feltétel. 
Az egyes értékeket a MUNKA 
változó értékévé 
tesszük, de csak ha nem 
NIL, akkor illesztjük 
az érték elejére. 

Rekurzió. 

Farokrekurzió, ha az érték 
NIL volt. 

(CONS MUNKA 
(MAPCART (CDR LISTA) 

FÜGGVÉNY))) 
(T (MAPCART (CDR LISTA) 

FÜGGVÉNY> 
MAPCART 
* (DE SZ0MSZÉDAI3 (ORSZÁG TÉRKÉP) 

(MAPCART TÉRKÉP 
(FUNCTION 

(LAMBDA (PÁR) (AND (EQ. (CAR PÁR) ORSZÁG) (CADR PÁR> 
Function SZOMSZÉDAI3 redefined 

SZ0MSZÉDAI3 

Másképpen is elérhetjük, hogy a NIL értékek a függvényértékben ne sze
repeljenek , pl. úgy, hogy a szomszédok összegyűjtésére az APPEND függvényt 
használjuk, hiszen 
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* (APPEND ' ( A B C) NIL) 
(A B C) 
* (APPEND NIL ' ( A B C ) ) 
(A B C) 
Definiáljunk tehát olyan MAP függvényt (nevezzük MAPCAPP-nak), amely a 
függvényértékeket az APPEND segítségével fűzi össze! 

* (DE MAPCAPP (LISTA FÜGGVÉNY) 
(COND ((NULL LISTA) NIL) 

(T (APPEND (APPLY FÜGGVÉNY (LIST (CAR LISTA))) 
(MAPCAPP (CDR LISTA) FÜGGVÉNY> 

MAPCAPP 
íme a SZ0MSZÉDAI3 definíciója a MAPCAPP segítségével: 
* (DE SZ0MSZÉDAI3 (ORSZÁG TÉRKÉP) 

(MAPCAPP TÉRKÉP 
(FUNCTION 

(LAMBDA (PÁR) (AND (Eq (CAR PÁR) ORSZÁG) (CDR PÁR> 
Function SZ0MSZÉDAI3 redefined 

SZOMSZÉDAI3 
Valahányszor a pár első eleme nem a keresett ország, az AND kifejezés értéke 
NIL lesz, tehát a szomszédok listájához nem adódik hozzá újabb elem. A 
többi esetben az AND értéke a pár farka, vagyis a szomszédot tar talmazó 
egyelemű lista, s ezt éppen APPEND-del kell az előző szomszédok listájához 
fűzni, hogy a végső érték a szomszédok listája legyen. 

Sok LISP rendszerben létezik a MAPCAN függvény, amely csak abban 
tér el az i t t definiált MAPCAPP-tól, hogy az APPEND helyett a romboló NCONC 
függvényt alkalmazza: 
* (DE ÚJ-MAPCAN (LISTA FÜGGVÉNY) 

(COND ((NULL LISTA) NIL) 
(T (NCONC (APPLY FÜGGVÉNY (LIST (CAR LISTA))) 

(ŰJ-MAPCAN (CDR LISTA) FÜGGVÉNY> 
ÓJ-MAPCAN 
A MAPCAN használata elvileg nem rejt magában veszélyt, hiszen az a lis
taszerkezet, amelyet a MAPCAN alkalmazásakor az NCONC rombol, az APPLY 
értékeként jön létre a kiértékelés során, tehát biztos, hogy előzőleg semmi
féle muta tó nem muta to t t rá. Ennek ellenére használatát nem javasoljuk, 
mert sok LISP rendszerben bajt okozhat: a lokális értékek nyilvántartásá
nak módjától függően lehetnek olyan mutatók, amelyek tudtunk nélkül a 
rombolt listaszerkezetre mutatnak. 
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7.4. A M A P függvények és a tulajdonságlisták 

Gyakran használjuk a MAP függvényeket olyan feladatok megoldására, ame
lyekben tulajdonságlistákkal dolgozunk. Ha egy lista elemeinek tulajdonsá
gait kell valamilyen rendszer szerint megvizsgálnunk, akkor kézenfekvő az, 
hogy a listát valamelyik MAP függvénnyel járjuk be. Sok feladatot, amelyet 
eddigi tudásunkkal csak eléggé körülményesen tudtunk megoldani, a MAP 
függvények segítségével sokkal tömörebben, áttekinthetőbben, elegánsabban 
oldhatunk meg. 

Nézzük a bridzskártya laperejének kiszámítására az 5.1. szakaszban be
vezetett LAPERÖ3 függvényt! Ez azt feltételezi, hogy egy játékos lapját a 
játékost jelentő szimbólum tulajdonságlistáján a PIKK, a KÖR, a KÁRÓ és a 
TREFF attr ibútumokhoz tartozó tulajdonságokkal írjuk le. A LAPERÖ3 függ
vényt és a PONTLISTA segédfüggvényt is egyszerűbben definiálhatjuk újra 
MAP függvényekkel: 

* (DE LAPERÖ3 (L) 
(COND ((NULL L) 0) 

(T (APPLY (FUNCTION PLUS) 
(PONTLISTA 

(MAPCAPP '(PIKK KÖR KÁRÓ TREFF) 
(FUNCTION (LAMBDA (X) (GETP L X> 

---Function LAPERÖ3 redefined 
LAPERÖ3 
* (DE PONTLISTA (LIS) 

(COND ((NULL LIS) '(0)) 
(T (MAPCAR LIS (FUNCTION (LAMBDA (X) 

(GETP X "PONTÉRTÉK> 
Function PONTLISTA redefined 

PONTLISTA 
A PONTLISTA függvényben a MAPCAR függvénnyel fűzzük listába az egyes lapok 
pontértékét. A LAPERÖ3 függvényben listákat kell összefűznünk; mivel az üres 
lista is szerepelhet köztük, ezért a MAPCAPP függvényt használjuk. 

Ha az ÉSZAK-kal jelölt játékos lapja most is ugyanaz, mint az 5.1. sza
kaszban, és a 7-5-3-1 értékelési módot használjuk, akkor 
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* (LAPERÖ3 'ÉSZAK) 
31 

A családi kapcsolatok ábrázolásakor bevezettük a NAGYBÁTYJA függvényt, 
amely a SZÜLEI függvényt alkalmazva adja meg egy személy nagybátyjainak 
— szülei fivéreinek — a nevét. A NAGYBÁTYJA új definíciója: 

* (DE NAGYBÁTYJA (NÉV) 
(COND ((NULL (SZÜLEI NÉV)) NIL) 

(T (MAPCAPP (SZÜLEI NÉV) 
(FUNCTION (LAMBDA (X) (GETP X 'FIVÉRE> 

—-Function NAGYBÁTYJA redefined 
NAGYBÁTYJA 
* (NAGYBÁTYJA 'HUNYADI-MÁTYÁS) 
(SZILÁGYI-MIHÁLY) 
Nehezebb feladat az ŐSEI függvényt definiálni, amely egy személy összes 
ősének — szüleinek, szülei szüleinek és így tovább — a nevét fűzi egy listába. 
A függvény definiálásakor fel kell készülnünk arra is, hogy nem minden 
szülőnek ismertek a szülei, tehát van olyan név, amelyre a SZÜLEI függvény 
értéke NIL. Mivel nem akarjuk, hogy az ősök listáján ezek a NIL értékek 
megjelenjenek, ezért a definíciót i t t is a MAPCAPP függvénnyel írhatjuk fel: 

* (DE ŐSEI (NÉV) (ÖSEI-SEGÉD (SZÜLEI NÉV))) 
ŐSEI 
* (DE ŐSEI-SEGÉD (SZÜLÖK) 

(COND ((NULL SZÜLÖK) NIL) 
(T (APPEND SZÜLÖK (MAPCAPP SZÜLÖK (FUNCTION ÖSEI> 

ÖSEI-SEGÉD 
* (ŐSEI 'BOTH-BAJNOK) 
NIL 
* (ŐSEI 'HUNYADI-JÁNOS) 
(BOTH-BAJNOK) 
* (ŐSEI 'HUNYADI-MÁTYÁS) 
(HUNYADI-JÁNOS SZILÁGYI-ERZSÉBET BOTH-BAJNOK) 

Az ŐSEI függvényt MAP függvények nélkül már igen kényelmetlen fel
adat lenne definiálni. 

Nézzünk a térképekkel kapcsolatban néhány bonyolultabb feladatot! 
Eddig nem foglalkoztunk azzal, hogy a térképnek listával, ill. tulajdon
ságlistával való leírásakor nem követtünk-e el hibát. Mivel azonban min
den bonyolult listaszerkezet leírásakor hibázhatunk, hasznos egy függvényt 
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definiálnunk a térkép szerkezetének ellenőrzésére. Legyen a függvény neve 
TÉRKÉP-VIZSGALAT, argumentuma pedig egy térkép neve. A térképet — mint 
az 5.1. szakaszban — egy listával ábrázoljuk, amely a térképen lévő vala
mennyi ország nevét tartalmazza. Az egyes országok szomszédainak nevei 
az ország tulajdonságlistáján helyezkednek el, a SZOMSZÉDOK attribútumhoz 
tartozó tulajdonságként. A TÉRKÉP-VIZSGÁLAT függvény a következőket el
lenőrzi: 
a) rajta van-e minden olyan ország a térképen, amely valamely ország 

szomszédjaként szerepel; 
b) ha egy A ország szomszédai között szerepel a B ország, akkor A is 

szerepel-e B szomszédai között. 
A TÉRKÉP-VIZSGÁLAT függvény értéke egy lista, amely egy-, ill. kételemű 

allistákból áll. Ha egy ország neve előfordul valamelyik ország szomszé
dai között, de nincs rajta a térképen, a függvény egyelemu allistaként adja 
vissza. Két olyan ország neve pedig, amelyek közül az első előfordul a má
sodik ország szomszédai között, de a második nincsen az első szomszédai 
között, kételemű allistaként jelenik meg. Ha a függvény nem talált egyetlen 
hibát sem a térképen, akkor értéke NIL. 

* (DE TÉRKÉP-VIZSGÁLAT (TÉRKÉP) 
(MAPCAPP TÉRKÉP (FUNCTION ORSZÁG-VIZSGÁLAT))); 

A térkép minden 
országát 
vizsgálja 

TÉRKÉP-VIZSGÁLAT 
Az egyes országokat az ORSZÁG-VIZSGÁLAT segédfüggvény vizsgálja az 5.1. 
szakaszban bevezetett SZ0MSZÉDAI2 függvény segítségével: 
* (DE ORSZÁG-VIZSGÁLAT (ORSZÁGI) ;Az ország szom-

(MAPCAPP (SZ0MSZÉDAI2 ORSZÁGI) ; szédait vizsgálja 
(FUNCTION SZOMSZÉD-VIZSGÁLAT))) 

ORSZÁG-VIZSGÁLAT , 
* (DE SZOMSZÉD-VIZSGÁLAT (0RSZÁG2) ;Az egyes szomszé-

(SZOMSZÉD-VIZSGÁLAT-SEGÉD TÉRKÉP NIL)) ; dókat vizsgálja 
SZOMSZÉD-VIZSGÁLAT 
* (DE SZOMSZÉD-VIZSGÁLAT-SEGÉD (TÉRKÉP HIBALISTA);Segédfüggvény 

(OR (MEMBER 0RSZÁG2 TÉRKÉP) ;Rajta van-e az 
(SETq HIBALISTA ; ország a térképen? 

(CONS (LIST 0RSZÁG2) HIBALISTA)));A gyüjtöváltozó 
(COND ((NOT (MEMBER ORSZÁGI ;Köl csönös-e 

(SZOMSZÉDAI2 0RSZÁG2))) ; a szomszédság? 



7.4. A MAP függvények és a tulajdonságlisták 255 

(CONS (LIST ORSZÁGI 0RSZÁG2) HIBALISTA)) 
(T HIBALISTA))) ;A függvény ér téke 

SZOMSZÉD-VIZSGÁLAT-SEGÉD 

Ábrázoljuk most csak Európa egy részének — Nyugat-Európának — a 
térképét! Tegyük fel, hogy az országnevek listája a NYUGAT-EURÓPA változó 
értéke, és írjuk fel az egyes országok szomszédait tar talmazó tulajdonság
listákat! Nyugat-Európa térképe álljon a következő országokból: Portugália, 
Spanyolország, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia és a Német 
Szövetségi Köztársaság: 

* (SETQ NYUGAT-EURÓPA ' ( P E F B L N L D ) ) 
(P E F B L NL D) 

A szomszédok közül most csak azokat akarjuk ábrázolni, amelyek Nyugat-
Európa térképén találhatók: 

*(DEFLIST 
*((P (E)) (E (F)) (F (B L D CH E)) (L (F NL D)) (NL (B D)) 

(D (NL C U F L B ) ) ) 
•SZOMSZÉDOK) 

(P E F L NL D) 
Egyszerű rátekintéssel is észrevehetjük, hogy a térkép ábrázolásába több 
hiba is belekerült. így Portugália szomszédai között szerepel Spanyolország, 
megfordítva azonban nem. A szomszédok között Svájc is szerepel, amelyet 
a NYUGAT-EURÓPA változó értéke nem tartalmaz. Vizsgáljuk meg a térképet! 

* (TÉRKÉP-VIZSGÁLAT NYUGAT-EURÓPA) 
((P E) (F B) (F CH) (CH) (L NL) (NL B) (D CH) (CH) (D B)) 

A vizsgálat felszínre hozta a már észrevett hibákat és néhány továbbit is. A 
kapott lista tar talmazza a (P E) pár t , jelezve, hogy Portugália nem szerepel 
Spanyolország tulajdonságlistáján. Egyelemű listaként találjuk Svájc nevét, 
tehát előfordul valamelyik ország szomszédai között, bár ő maga nincs rajta 
a térképen. Svájc és Belgium neve több ország nevével együtt is előfordul, 
jelezve, hogy az illető ország tulajdonságlistáján ők ugyan szerepelnek, de 
az illető ország nincs az ő tulajdonságlistájukon. Észrevehetjük, hogy eh
hez a két országhoz nem rendeltünk a DEFLIST függvénnyel a SZOMSZÉDOK 
at t r ibútumhoz tar tozó tulajdonságot. Végül hibákat találunk Luxemburg és 
Hollandia szomszédainak megadásánál is. 

A térkép javí tására az ORSZÁGOT-ELHELYEZ függvényt vezetjük be. Ez 
az adot t országot hozzácsatolja a térképhez, ha még nincs rajta, és hozzá
csatolja a nevét az ország azon szomszédainak a tulajdonságlistájához is, 
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amelyekről hiányzik. A függvény három argumentuma az ország neve, a 
szomszédainak nevét tartalmazó lista és a térkép neve: 

* (DE ORSZÁGOT-ELHELYEZ (ORSZÁG SZOMSZÉDLISTA TÉRKÉP) 
(PUT ORSZÁG 'SZOMSZÉDOK SZOMSZÉDLISTA) A szomszédl is tá t az 

ország tu la jdonság
l i s t á j á r a t e s z i 

J a v l t j a a szomszédok 
t u l a j d o n s á g l i s t á i t 

Ha nincs az ország 
a térképen, 
hozzácsatol ja 

(SZOMSZÉDOT-JAVÍT ORSZÁG SZOMSZÉDLISTA 
TÉRKÉP) 

(COND ((NOT (MEMBER ORSZÁG TÉRKÉP)) 
(ÚJ-ATTACH ORSZÁG TÉRKÉP)) 

(T TÉRKÉP))) 
ORSZÁGOT-ELHELYEZ 

A függvény értéke a TÉRKÉP értéke, amely megváltozhatott , ha az ország ne
vét hozzá kellett csatolni. A SZOMSZÉDOT-JAVÍT függvény a MAPC segítségével 
adja hozzá az ország nevét azoknak a szomszédainak a tulajdonságlistájá
hoz, amelyen még nem szerepelt: 

* (DE SZOMSZÉDOT-JAVÍT (ORSZÁG SZOMSZÉDLISTA TÉRKÉP) 
(MAPC SZOMSZÉDLISTA 

(FUNCTION 
(LAMBDA (X) 

(COND ((NOT (MEMBER ORSZÁG (SZ0MSZÉDAI2 X))) 
(ADDPROP X 'SZOMSZÉDOK ORSZÁG)) 

(T NIL> 
SZOMSZÉDOT-JAVÍT 

Javítsuk ki a térkép hibáit! Portugáliát helyezzük el Spanyolország tulajdon
ságlistáján a szomszédok között; ezt elérhetjük úgy, hogy megadjuk Spanyol
ország nevét, és szomszédainak új listáját, amely már tartalmazza Portugá
liát is: 

* (ORSZÁGOT-ELHELYEZ 'E '(F P) NYUGAT-EURÓPA) 
(P E F B L NL D) 
Ezután már helyesen kapjuk meg Spanyolország szomszédait: 

* (SZ0MSZÉDAI2 'E) 
(F P) 
Másképpen is javíthatjuk a térképet: az ORSZÁGOT-ELHELYEZ függvénynek 
Portugália nevét és szomszédainak listáját ugyanúgy adjuk meg, mint ahogy 
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a DEFLIST függvénynek megadtuk, ekkor a SZOMSZÉDOT-JAVÍT függvény he
lyezi el Portugália nevét Spanyolország tulajdonságlistáján: 

* (ORSZÁGOT-ELHELYEZ 'P '(E) NYUGAT-EURÓPA) 
(P E F B L NL D) 
* (SZ0MSZÉDAI2 *E) 
(P F) 

A NYUGAT-EURÓPA szimbólum értéke ugyanaz, mint volt, hiszen Portugália 
eddig is szerepelt rajta, csak Spanyolország tulajdonságlistája változott meg 
a függvényalkalmazás mellékhatásaként: 

* NYUGAT-EURÓPA 
(P E F B L NL D) 

Helyezzük el Svájcot a térképen! 

* (ORSZÁGOT-ELHELYEZ 'CH '(F D) NYUGAT-EURÓPA) 
(CH P E F B L NL D) 
* NYUGAT-EURÓPA 
(CH P E F B L NL D) 
* (SZ0MSZÉDAI2 'CH) 
(F D) 
A NYUGAT-EURÓPA szimbólum értékéhez a függvény hozzácsatolta a Svájc 
nevének megfelelő szimbólumot. Javítsuk ki ezután Luxemburg hibásan 
megadott szomszédainak listáját! 

* (ORSZÁGOT-ELHELYEZ "L '(F B D) NYUGAT-EURÓPA) 
(CH P E F B L NL D) 

Adjuk meg Belgium szomszédait is! 

* (ORSZÁGOT-ELHELYEZ "B '(NL D L F) NYUGAT-EURÓPA) 
(CH P E F B L NL D) 

Ha ezután újból megvizsgáljuk a térképet, már nem találunk hibát: 

* (TÉRKÉP-VIZSGÁLAT NYUGAT-EURÓPA) 
NIL 

Észrevehetjük, hogy a TÉRKÉP-VIZSGÁLAT függvény nem derít fel minden 
lehetséges hibát; pl. nem vizsgálja azt, hogy van-e a térképen olyan ország, 
amelynek egyáltalán nincsenek szomszédai. Szükség lenne továbbá olyan 
térképjavító függvényre is, amellyel törölhetünk egy tévesen feltüntetett or
szágot a térképről, és mindazon országok tulajdonságlistájáról, amelyekén 
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szerepel. Az eddigi példák is érzékeltethetik azonban, hogy a tulajdonság
listák és a MAP függvények segítségével bonyolult adatszerkezeteken vég
rehajtandó algoritmusokat viszonylag egyszerűen, áttekinthetően írhatunk 
le. 

A TÉRKÉP-VIZSGÁLAT függvénnyel természetesen ellenőrizhetjük azt is, 
hogy Európa térképét helyesen írtuk-e le az 5.1. szakaszban. Legyen az 
EURÓPA változó értéke az ott felírt lista, és legyenek az egyes országok szom
szédai is az 5.1. szakaszban megadottak! Ekkor 
* (TÉRKÉP-VIZSGÁLAT EURÓPA) 
NIL 
A térkép tehát ellentmondások nélkül ábrázolja a szomszédsági kapcsolato
kat. 

A magasabbrendű függvények megismerésével érkeztünk el a LISP nyelv 
ismeretének arra a fokára, amely lehetővé teszi, hogy a legbonyolultabb fel
adatokat is világos, áttekinthető, de hatékony programokkal oldjuk meg. A 
magasabbrendű függvények alkotják a LISP programozás legjellemzőbb, leg
sajátosabb és leghasznosabb eszközeit. Ezek segítségével elkerülhetjük, hogy 
egymáshoz hasonló feladatok megoldására mindig új meg új függvényeket 
kelljen szerkesztenünk. 

7.5. Feladatok 

1. feladat 
Definiáljuk az általános BESZÚR függvény mintájára az általános LEG függ
vényt, amelynek első argumentuma egy lista, a második pedig egy prediká
tum! Az érték a listának az az eleme, amely a predikátum szempontjából a 
„leg", pl. a legnagyobb, legkisebb, leghosszabb stb. elem. 

2. feladat 
Definiáljuk az általános BESZÚR segítségével az általános RENDEZ függvényt! 

3. feladat 
Az ÚJ-SUBST új definíciójából kiindulva definiáljuk a HANYATOMOS függvényt 
magasabbrendű függvény segítségével! 

4. feladat 
Definiáljuk újra magasabbrendű függvények segítségével a 4.4. szakaszban 
szereplő TÖRÖL függvényt! 
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5. f e l a d a t 
Definiáljuk a 4.4. szakaszban bevezetett MILYEN-MÉLY függvényt magasabb
rendű függvények segítségével! 

6 . f e l a d a t 
írjuk le az ÚJ-MAPC egy lehetséges definícióját! 

7. f e l a d a t 
Definiáljuk a MINDEN-ATOMRA-ALKALMAZD függvényt! Ez egy lista minden szint
jén szereplő atomokon elvégez egy meghatározott műveletet, és az értékek 
listáját adja eredményül, pl. 

* (MINDEN-ATOMRA-ALKALMAZD ' ( 1 (2 3) ((4 5) (6 7) 8)) 
(FUNCTION ADD1)) 

(2 (3 4) ((5 6) (7 8) 9)) 

8. f e l ada t 
írjunk olyan függvényt, amely csak abban különbözik az előző feladatban 
szereplő MINDEN-ATOMRA-ALKALMAZD függvénytől, hogy nem őrzi meg az ere
deti listaszerkezetet, hanem a kapott függvényértékeket egy lista legfelső 
szintjén gyűjti össze: 

* (MINDEN-ATOMRA-ALKALMAZD-2 '(1 (2 3) ((4 5) (6 7) 8)) 
(FUNCTION ADD1)) 

( 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 

9. f e l a d a t 
A 7.2.2. pontban megismertük a SOMÉ függvényt. Definiáljuk az ÚJ-SOME 
függvényt! 

10. f e l a d a t 
Definiáljuk az ELSÖ-NEM-NIL függvényt! Első argumentuma egy lista, a má
sodik egy függvény. Értéke a lista első olyan eleme, amelyre a függvényt 
alkalmazva az érték nem NIL. Ha ilyen elem nincs, az érték NIL. 

1 1 . f e l a d a t 
Definiáljunk egy olyan függvényt (nevezzük MAPCAND-nak), amelynek két 
argumentuma van, egy lista és egy függvény! A függvény a lista minden 
elemére alkalmazza a függvényt, és ha egyetlen függvényérték sem NIL, a 
függvényértékek listája az értéke. Ha azonban valamelyik függvényérték NIL, 
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a MAPCAND értéke is NIL (és a lista további elemeire a függvényt nem is 
alkalmazza). 

12. feladat 
Definiáljuk a MAPCAPP segítségével a KERESD függvényt! A KERESD első argu
mentuma tetszőleges S-kifejezés, második argumentuma pedig egy lista. Az 
érték minden olyan lista listája, amely valamilyen mélységben benne van a 
listában, és amelynek az illető S-kifejezés eleme. 

13. feladat 
Definiáljuk az ÖJ-MAPCON függvényt! Ennek két argumentuma van, egy lista 
és egy függvény. Alkalmazásakor a második argumentum — a függvény — a 
listára, a lista farkára, a lista farkának farkára és így tovább alkalmazódik. 
A MAPCON az értékeket az NCONC függvény alkalmazásával fűzi egy listába — 
akárcsak a MAPCAN —, a MAPCON értéke az így létrejött lista. 



8. fejezet 

A lokális értékek nyilvántartásáról 

A 3. fejezetben megtanultuk, hogy a változók lambdakötésben kapott ún. 
lokális értéke csak az adott függvény alkalmazása során van érvényben, az 
alkalmazás u tán ezek a változók visszakapják előző lokális vagy globális ér
téküket (ha volt ilyen egyáltalán). Ennek a fejezetnek az első részében arról 
szólunk, hogyan tárolja és könyveli a LISP rendszer egy változó különböző 
lokális értékeit. Foglalkozunk mindezek fontosabb következményeivel is. 

Végül olyan eszközöket ismerünk meg, amelyekkel már kiértékelés köz
ben sokkal részletesebben tekinthetünk bele a LISP könyvelésébe, mintha a 
TRACE függvényt használnánk. 

8.1. A lokális értékek könyvelése 

8 .1 .1 . A paraméterverem 

A tárnak azt a részét, amelyben a LISP a szimbólumok lokális értékét és 
a könyvelésükhöz szükséges információt tárolja, p a r a m é t e r v e r e m n e k ne
vezzük. A veremtár általában olyan tá ra t jelent, amelynek mindig csak a 
legfelső „rekesze" hozzáférhető, az alat ta levőket csak akkor olvashatjuk el, 
ha a legfelső rekeszt már eltávolítottuk. A LISP-ben a paraméterverem min
den rekesze egy alkalmazandó függvényt és a függvény lambdaváltozóinak 
kötését tartalmazza, vagyis azt, hogy milyen lokális értéket kell a kiérté
kelés kezdetén az egyes lambdaváltozókhoz rendelni. Ezeket a rekeszeket a 
LISP-ben függvény blokkoknak (vagy röviden blokkoknak) nevezzük. A 
paraméterverem ún. LIFO tár (az angol „last in — first out" rövidítése; 
jelentése kb.: „aki utoljára jö t t be, az megy ki először"). Ez azt jelenti, 
hogy az új függvény blokkok a paraméterverem tetejére kerülnek. Mindig a 
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legutoljára létrehozott függvényblokk van a paraméterverem tetején, és ezt 
kell először eltávolítani ahhoz, hogy a mélyebben levő blokkok tartalmához 
hozzáférhessen az értelmezőprogram. 

Az értelmezőprogram minden függvényalkalmazásnál létrehoz egy függ
vényblokkot. Abban a pillanatban, amikor megkezdődik egy kiértékelendő S-
kifejezés beolvasása, a paraméterverem még üres, egyetlen változónak sincs 
lokális értéke. Ha a beolvasott S-kifejezés lista, és első eleme egy függvény
név (amelyhez egy nem lefordított függvény definíciója tartozik) vagy egy 
lambdakifejezés, létrejön az első blokk, amely a kiértékelés befejezéséig a 
paraméterverem legalsó blokkja marad. 

Tegyük fel, hogy érvényben van a FAKTORIÁLIS függvénynek a 3.5. sza
kaszban adott definíciója! Ekkor 

* (DE FAKTORIÁLIS (N) 
(COND ((ZEROP N) 1) 

(T (TIMES N (FAKTORIÁLIS (SUB1 N> 
FAKTORIÁLIS 

és tegyük fel, hogy az értelmezőprogram a (FAKTORIÁLIS 2) kiértékelendő S-
kifejezést olvassa be! A kiértékelés kezdetén a paraméterverem üres. Ekkor 
— szokásos kifejezéssel élve — azt mondhatjuk, hogy a (FAKTORIÁLIS 2) 
a kiértékelés legfelső sz in t j én kiértékelendő forma. A (FAKTORIÁLIS 2) 
kiértékelésekor az első létrehozott függvényblokkot így ábrázolhatjuk: 

n = 2 
FAKTORIÁLIS 1. blokk 

A blokk felső részében mindig a lambdaváltozók kötéseit tüntetjük fel 
(itt csak egy kötés van, az N lambdaváltozóhoz a 2 érték rendelődik hozzá); 
az alsó részben pedig annak a függvénynek a nevét, amelynek alkalmazása 
alatt az illető változókötések érvényben vannak. 

Rekurzívan definiált függvényeknél (mint amilyen a FAKTORIÁLIS is), az 
egyre újabb (egyre feljebb levő) blokkok az egyre „egyszerűbb" eseteknek fe
lelnek meg. Kövessük végig, mit tartalmaz a paraméterverem a (FAKTORIÁLIS 
2) kiértékelésének különböző szakaszaiban! A FAKTORIÁLIS első rekurzív al
kalmazása előtt (amíg a paraméterveremben csak az 1. blokk található), az 
N változó értéke (az 1. blokknak megfelelően) 2. Ezért a (ZEROP N) megállási 
feltétel nem teljesül; a feladatot visszavezetjük a (FAKTORIÁLIS 1) feladatra. 
Ez újabb lambdakötéssel jár: a FAKTORIÁLIS második alkalmazásának idejére 
az N lambdaváltozóhoz az 1 érték rendelődik hozzá: 

n = 1 
FAKTORIÁLIS 2. blokk 
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n = 2 
FAKTORIALIS 1. blokk 

Mindaddig, ameddig a 2. blokk meg nem szűnik, — vagyis amíg az 
értelmezőprogram ki nem értékelte a (FAKTORIALIS N) formát —, N értéke 
1; mivel veremtárról van szó, az N változó előző kötése mindaddig hozzá
férhetetlen, ameddig a 2. blokk létezik. A rekurzív függvényalkalmazásnak 
LIFO tár segítségével való könyvelése éppen azért lehetséges, mert a re
kurzió lényegéből következik, hogy az egyszerűbb feladat megoldásánál a 
bonyolultabb eseteket nem kell ismerni. 

A következő lépésben a (ZEROP N) feltétel ismét nem teljesül, hiszen az N 
lokális értéke 1, ezért a feladatot a „legegyszerűbb" (FAKTORIALIS 0) forma 
kiértékelésére vezetjük vissza. Ujabb függvényblokk jön létre: 

n = 0 
FAKTORIALIS 
n= 1 
FAKTORIALIS 

n = 2 
FAKTORIALIS 

5. blokk 

2. blokk 

1. blokk 
Amikor a (FAKTORIALIS 0) kiértékelése lezajlott, az értelmezőprogram 

eltávolítja a 3. blokkot: 

n = 1 
FAKTORIALIS 

n = 2 
FAKTORIALIS 

2. blokk 

1. blokk 

Most „kapta vissza" N az 1 értéket. A TIMES függvény tehát az (1 1) 
argumentumlistára alkalmazódik. A kapott érték a (FAKTORIALIS 1) értéke, 
tehát a 2. blokkot is el kell távolítani: 

n = 2 
FAKTORIALIS 1. blokk 

N lokális értéke ismét 2, a TIMES tehát a (2 1) argumentumlistára alkal
mazódik, a kiértékelés befejeződött. Az értelmezőprogram a legalsó blokkot 
is eltávolítja, a paraméterverem kiürül: visszatértünk a kiértékelés legfelső 
szintjére. 

Mivel a COND, a ZEROP, a TIMES és a SUB1 függvények lefordított függvé
nyek, az ő alkalmazásukkor nem történik lambdakötés, hiszen definíciójuk 
a tárban nem lambdakifejezés formájában, hanem a számítógépen közvet
lenül lefuttatható (bináris) programként tárolódik. Ezért ezeknek a függvé
nyeknek az alkalmazásakor nem jön létre függvényblokk a paraméterverem-
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ben; alkalmazásuk sorrendjét az értelmezőprogram a tár egy másik részében 
tartja nyilván, amellyel azonban itt nem foglalkozunk. 

Láthat tuk, hogy egy változó kiértékelésekor a LISP rendszer a para
méterveremben található változókötéseket vizsgálja meg, mégpedig felülről 
lefelé. Pl. a (ZEROP N) megállási feltétel vizsgálatához — mivel a ZEROP eval-
típusú függvény — ki kellett értékelni az N változót; a ZEROP függvényt N 
lokális értékére kell alkalmazni, a lokális értéket pedig mindig a változó 
legutoljára létrehozott kötése határozza meg. Amikor kiürül a paraméterve
rem, és visszakerülünk a legfelső szintre, az N-nek nincs lokális értéke; ha 
van globális értéke, ezt „visszakapja". 

A paramétervermet nem lehet a végtelenségig növelni: egy önmagát 
végtelen sokszor újra hívó függvény hívása folyamatosan növeli a vermet, 
és hibához vezet. Ez bekövetkezhet azért, mert a függvény definíciója nem 
tartalmaz megállási feltételt (1. a 3.5. szakaszt): 

* (DE HIBÁS-FAKTORIÁLIS (N) 

(TIMES N ;Hiányzik a 
(HIBÁS-FAKTORIÁLIS (SUB1 N> ; megállási feltétel! 

HIBÁS-FAKTORIÁLIS 
* (HIBÁS-FAKTORIÁLIS 2) 

Paraméter stack overflow 

ami azt jelenti, hogy a paraméterverem „túlcsordult". N értéke ebben a pil
lanatban (a paraméterverem méretétől függő) nagy abszolút értékű nega
tív szám. Túlcsorduláshoz vezethet az is, ha a függvény definíciójában van 
ugyan megállási feltétel, de az argumentum megválasztása miat t soha nem 
teljesülhet: 

* (FAKTORIÁLIS -3) 
Paraméter s tack overflow 

A túlcsordulás pillanatában N értéke ismét egy nagy abszolút értékű negatív 
szám. Végül úgy is bekövetkezhet túlcsordulás, hogy az alkalmazott függ
vényben van megállási feltétel, de a rekurzív lépés(ek) hibájából soha nem 
teljesülhet (1. 5.3.2. pont): 

* (DF ROSSZ-UTOLSÓ (LISTA) ;Nem-eval-típusú! 
(COND ((NULL LISTA) NIL) 

((ATOM LISTA) LISTA) 
((NULL (CDR LISTA)) (CAR LISTA)) 
(T (ROSSZ-UTOLSÓ (CDR LISTA> ;Ezért ez a sor hibás! 

ROSSZ-UTOLSÓ 
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* (ROSSZ-UTOLSÓ '(AB O ) 
Paraméter stack overflow 

A túlcsordulás pillanatában a LISTA változónak az értéke a (CDR LISTA) lista; 
a 2. függvényblokktól kezdve újra és újra ez az érték rendelódött hozzá az 
újabb és újabb függvényblokkokban (az 1. függvényblokkban az (A B C) 
érték rendelődött hozzá). 

8.2. Az asszociációs listák 

Az asszociációs l is ták fontos szerepet játszanak a LISP rendszer köny
velésében. Az asszociációs listák minden eleme egy-egy változó—érték pár. 
Az „asszociációs lista" elnevezés onnan származik, hogy benne egy-egy vál
tozóhoz egy-egy érték van asszociálva, azaz társítva. Asszociációs listának 
nevezzük a LISP-ben az olyan listákat, amelyeknek minden egyes eleme pon
tozott pár. Az asszociációs lista elemei tehát listák is lehetnek; ne feledjük, 
hogy a lista a pontozott pár speciális esete! Az egyes listaelemek feje és farka 
alkotja a változó—érték párokat. 

A LISP rendszerek általában egyetlen asszociációs lista formájában kü
lön is tárolják a paraméterveremben található változókötéseket. Amikor a 
(FAKTORIÁLIS 2) kiértékelése során az N változó értéke 0, a paraméterverem
hez tartozó asszociációs lista ilyen: 

((N . 0) (N . 1) (N . 2)) 
Az asszociációs listán balról jobbra (az elejétől a vége felé) haladva helyez
kednek el az N változó kötései. Az N változó éppen érvényben levő kötése az 
első ilyen pár, N lokális értéke a fenti asszociációs lista szerint éppen 0. 

Az asszociációs listák kezelésének megkönnyítésére a LISP-ben külön 
beépített függvények szolgálnak, ami érthető, hiszen a rendszer is ezen függ
vények segítségével kezeli saját asszociációs listáit. Az asszociációs listákat 
kezelő függvények között a legegyszerűbb a SASSOC. Két argumentuma van, 
az első egy tetszőleges S-kifejezés, a második olyan S-kifejezés, amelynek 
értéke egy asszociációs lista: 

* (SETq ASSZOCIÁCIÓSLISTA 
'((FINNORSZÁG . HELSINKI) 
(NORVÉGIA . OSLO) 
(SVÉDORSZÁG . STOCKHOLM))) 

((FINNORSZÁG . HELSINKI) (NORVÉGIA . OSLO) (SVÉDORSZÁG . STOCKHOLM)) 
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* (SASSOC 'NORVÉGIA ASSZOCIÁCIÓSLISTA) 

(NORVÉGIA . OSLO) 

A SASSOC tehát a megadott asszociációs lista első olyan elemét adja ered
ményül, amelynek feje megegyezik az első argumentum értékével. Azért az 
első ilyen elem az érték, mert ez felel meg az utolsó „változókötésnek". A 
„megegyezik" szót úgy kell érteni, hogy a nyomtatási képük egyezik meg. 
Tehát a SASSOC akkor is alkalmazható, ha listát keresünk az asszociációs lis
tában: a SASSOC az EQ.UAL függvény alkalmazásával végzi az összehasonlítást: 

* (SASSOC ' (AB) ' ((A . B) ( (AB) . C) (D E))) 
((A B) . C) 

Létezik egy másik függvény, az ASSOC, amely az összehasonlítást az EQ függ
vénnyel végzi:* 

* (ASSOC ' ( A B ) ' ( ( A . B) ( ( A B ) . C) (D E ) ) ) 

NIL 

* (ASSOC 'D '((A . B) ((A B) . C) (D E))) 
(D E) 

Amikor az értelmezőprogram a paraméterveremben egy változó utolsó kö
tését keresi, az ASSOC függvényt használja. 

Asszociációs listát használhatunk a már többször vizsgált (1. a 4 .1 . , az 
5.1., a 7.1. és a 7.4. szakaszokat) térkép-ábrázolási feladat megoldására is. 
Most nem páronként tároljuk a szomszédos országokat, mint a 4.1. szakasz
ban, hanem egy-egy allistában helyezzük el az országot és az összes szom
szédját. Az allisták első elemei az egyes országok, a további elemek pedig a 
hozzájuk tartozó szomszédok: 

* (SETq EURÓPA '((A H YU I CH D CS) . . . ) 
((A H YU I CH D CS) . . . ) 

A térképet leíró asszociációs listában minden pontozott pár feje egy ország, 
farka a vele szomszédos országok listája. A SZ0MSZÉDAI4 függvény ekkor tehát 
az ASSOC ismeretében ilyen egyszerűen definiálható: 

* (DE SZ0MSZÉDAI4 (ORSZÁG TÉRKÉP) (CDR (ASSOC ORSZÁG TÉRKÉP))) 

SZ0MSZÉDAI4 

* (SZ0MSZÉDAI4 'A EURÓPA) 

(H YU I CH D CS) 

Egyes LISP rendszerekben csak EQUAL-t alkalmazó ASSOC függvény van; ezt vagy ASSQC-
nak, vagy SASSOC-nak hívják. 
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8.3. A formák kiértékelésének környezete 

Egy forma kiértékelésének k ö r n y e z e t e nem más, mint az összes változókö
tés a forma kiértékelésének megkezdésekor, vagyis az az asszociációs lista, 
amely a paraméterverem változókötéseit tartalmazza. 

Vannak esetek, amikor azt szeretnénk, hogy egy forma értékét ne be
folyásolja az, hogy milyen forma kiértékelése során értékelődik ki. Ezt úgy 
érhetjük el, hogy a kiértékelés előtt új blokkot hozunk létre a paraméterve
rem tetején (vagyis a paraméterverem asszociációs listájának elejére új pá
rokat illesztünk), és ezzel meggátoljuk, hogy az értelmezőprogram az előző 
kötésekhez hozzáférjen. így felülbírálhatjuk a forma kiértékelésének környe
zetét. 

Erre az EVALA függvényt használhatjuk. Ez az EVAL-tól csak abban kü
lönbözik, hogy van egy második argumentuma is, amelynek értéke egy asszo
ciációs lista. 

* (EVALA •(CONS AB) '((A . FEJE) (B FARKA))) 
(FEJE FARKA) 

A fenti forma kiértékelésekor a (CONS A B) úgy értékelődik ki, hogy A és B 
paraméterverembeli esetleges más, létező kötésétől vagy globális értékétől 
függetlenül az A a FEJE, a B pedig a (FARKA) értéket veszi fel. Vagyis az 
EVALA kiértékelése úgy kezdődik, hogy a második argumentum értéke kerül 
a paraméterverem tetejére. A kiértékelés befejezésekor ezek a változókötések 
a paraméterveremből eltűnnek. 

Könnyedén definiálhatjuk az ÚJ-EVALA függvényt, ha felidézzük, amit a 
8.1.1. pontban megtanultunk: minden függvényalkalmazás új blokkot hoz 
létre a paraméterveremben. A definícióban felhasználjuk, hogy a LISP-ben 
a programok és az adatok azonos szerkezetűek. A függvény első argumentu
mából létrehozunk egy olyan függvényt, amelynek a törzse ezt az argumen
tumot tar talmazza, lambdaváltozói pedig az asszociációs listában található 
változók, majd az így kapott függvényt alkalmazzuk az asszociációs listában 
levő értékek listájára: 

* (DE ÚJ-EVALA (FORMA A-LISTA) 
(APPLY 

(LIST 'NLAMBDA 
(MAPCAR A-LISTA (FUNCTION CAR)) ;A változók 
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FORMA) 
(MAPCAR A-LISTA (FUNCTION CDR> ;Az ér tékek 

ÚJ-EVALA 

Vagyis az EVALA alkalmazását bemuta tó fenti példánk a következő kiértéke
léssel egyenértékű: 

* (APPLY '(NLAMBDA (A B) (CONS A B)) '(FEJE (FARKA))) 
(FEJE FARKA) 

Az EVALA függvény segítségével — és általában azokkal a függvények
kel, amelyeknek argumentumai között a paraméterverem tetejére helyezendő 
asszociációs lista van — egy változóban megőrzött környezetet később újra 
használhatunk. Tegyük fel, hogy egyes atomokkal tárgyakat írunk le, az ato
mok tulajdonságlistáján helyezzük el a tárgyak különböző fizikai jellemzőit: 

* (PUT 'TÁRGYI 'FAJSÚLY 15) 
15 
* (PUT 'TÁRGYI 'TÉRFOGAT 200) 
200 
Ezek után definiáljuk a SÚLY függvényt, amely egy tárgy fajsúlyából és 
térfogatából kiszámítja a tárgy súlyát: 

* (DE SÚLY (TGY) 
(TIMES (GETP TGY FAJSÚLY) (GETP TGY TÉRFOGAT))) 

SÚLY 
* (SÚLY 'TÁRGYI) 
3000 

Ennél a módszernél egyszerűbb, ha a TÁRGYI atom tulajdonságlistáján a 
JELLEMZŐK attr ibútumhoz tartozó tulajdonságként tárolunk egy asszociációs 
listát, amely a fizikai jellemzőit ábrázolja: 

* (PUT 'TÁRGYI "JELLEMZŐK '((FAJSÚLY . 15) (TÉRFOGAT . 200))) 
((FAJSÚLY . 15) (TÉRFOGAT . 200)) 

Ezek után a SÚLY függvény így definiálható: 

* (DE SÚLY (TGY) 
(EVALA '(TIMES FAJSÚLY TÉRFOGAT) (GETP TGY 'JELLEMZŐK))) 

Function SÚLY redefined 
SÚLY 
* (SÚLY 'TÁRGYI) 
3000 
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Az új függvénydefinícióban csak egyszer kellett alkalmaznunk a GETP függ
vényt. Ezt a módszert különösen akkor érdemes alkalmazni, ha mind az 
attribútumok neve, mind a hozzájuk rendelt tulajdonságok sokszor változ
nak, ami a PUT és a GETP alkalmazását igen nehézkessé teszi. 

Az EVALA-hoz hasonló, környezetet létrehozó függvény a LET. Alkalma
zásának általános alakja: 

(LET ((.változói skifx) 

(változóm skifm)) 
formai 
forma? 

formán) 
A LET alkalmazásának mellékhatása, hogy a formák kiértékelődnek; a 

függvényérték az utolsó forma értéke. Ebből a szempontból tehát a LET a 
PROGN-hez hasonlóan működik (1. 5.3.1. pont). A különbség pusztán annyi, 
hogy ezek a formák az első argumentumban meghatározott változókötések 
mellett értékelődnek ki. Fontos különbség az EVALA-hoz képest, hogy a LET 
első argumentuma nem asszociációs lista, változói-hez skifc értéke rendelő
dik hozzá. 

Egy egyszerű példa a LET használatára: a CIKLIKUS-PERMUTÁLTAK függ
vény egy lista elemeinek azon permutációit állítja elő, amelyek az elemek 
sorrendjének megváltoztatása nélkül kaphatók meg (feltéve, hogy úgy te
kintjük, hogy az utolsó elemet az első követi): 

* (DE CIKLIKUS-PERMUTÁLTAK (LISTA) 
(CIKLIKUS-PERM-SEGÉD (LENGTH LISTA) LISTA)) 

CIKLIKUS-PERMUTÁLTAK 
* (DE CIKLIKUS-PERM-SEGÉD (N L) 

(COND ((ZEROP N) NIL) 
(T (LET ((PERMUTÁLT (LTOLÁSE L))) 

(CONS PERMUTÁLT 
(CIKLIKUS-PERM-SEGÉD (SUB1 N) PERMUTÁLT> 

CIKLIKUS-PERM-SEGÉD 
* (CIKLIKUS-PERMUTÁLTAK '(A B C D)) 
((B C D A) (C D A B) (D A B C) (A B C D)) 

A definícióban felhasznált LTOLÁSE függvényt a 4.7. szakasz 1. feladatá
nak megoldásaként definiáltuk. Megjegyezzük, hogy a CIKLIKUS-PERMUTÁLTAK 
segítségével a PERMUTÁL függvényre sokkal elegánsabb definíciót adhatunk, 
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mint a 4.7. szakasz 5. feladatának megoldásában. Egy lista elemeinek összes 
permutációját ugyanis úgy is megkaphatjuk, hogy előállítjuk a ciklikus per
mutáltak listáját, majd ennek minden egyes elemére meghatározzuk a farok 
összes permutációját: 
* (DE PERMUTÁL (LISTA) 

(MAPCAPP (CIKLIKUS-PERMUTÁLTAK LISTA) 
(FUNCTION 

(LAMBDA (PERMUTALT) 
(MAPCAR (PERMUTÁL (CDR PERMUTÁLT)) 

(FUNCTION 
(LAMBDA (PERMUTÁLT-FAROK) 

(CONS (CAR PERMUTÁLT) PERMUTÁLT-FAR0K> 
PERMUTÁL 

8.4. A FUNCTION és a funarg-kifejezések 

Ebben a szakaszban olyan kérdéseket tárgyalunk, amelyek erősen kötődnek 
az egyes LISP változatokhoz. Ha a FUNCTION függvényt csak úgy használjuk, 
ahogy a 7.1. szakaszban leírtuk, akkor az alábbi kérdésekkel nem kerülünk 
szembe. Ezért a könyv első olvasásakor ezt a szakaszt „átugorhatjuk". 

Térjünk vissza a FUNCTION függvényhez, amelyet már alkalmaztunk, de 
nem ismertettünk részletesen. Azt mondtuk, hogy hibához vezethet, ha 
FUNCTION helyett a QUOTE-ot használjuk egy argumentumként szereplő függ
vény kiértékelésének megtiltására. Azt viszont nem mondtuk meg, miben 
áll ez a hiba, és mikor következhet be. 

A 7.1.1. pontban az APPLY függvény bevezetésekor a FÜGGVÉNY változóhoz 
a NÉGYZET szimbólumot rendeltük: 
* (SETQ FÜGGVÉNY 'NÉGYZET) 
NÉGYZET 
Vizsgáljuk meg, mi történik, ha az értékadásnál QUOTE helyett FUNCTION-t 
alkalmazunk: 
* (SETq FÜGGVÉNY (FUNCTION NÉGYZET)) 
(FUNARG NÉGYZET) 
A FUNCTION függvény értéke egy funarg-kifejezés, olyan lista, amelynek 
első eleme a FUNARG szimbólum (ez nem függvénynév!), második eleme pedig 
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a FUNCTION argumentuma. Ugyanilyen szerkezetű a FUNCTION értéke akkor is, 
ha lambdakifejezésre alkalmazzuk: 

* (SETQ FÜGGVÉNY (FUNCTION (LAMBDA (X) (TIMES X X)))) 
(FUNARG (LAMBDA (X) (TIMES XX)) ) 

Ha abban a függvényben, amelyre a FUNCTION-t alkalmazzuk — függ
vénynév esetén a hozzá tartozó definícióban, lambdakifejezés esetén ma
gában a lambdakifejezésben — nincsenek szabad változók, akkor a függ
vénynév, ül. lambdakifejezés teljesen egyenértékű a neki megfelelő funarg-
kifejezéssel: 

* (APPLY 'NÉGYZET '(5)) 
25 
* (APPLY (FUNCTION NÉGYZET) * (5)) 
28 
* (APPLY '(LAMBDA (X) (TIMES XX)) '(5)) 
25 
* (APPLY (FUNCTION (LAMBDA (X) (TIMES XX))) '(5)) 
25 
Ha azonban a függvénynévhez tartozó definícióban ül. a lambdakifejezés
ben szabad változó szerepel, a QUOTE és a FUNCTION értéke gyökeresen eltér 
egymástól: 

* (SETQ KÜSZÖB 10) 
10 
* (SETQ QUOTE-TÚL-NAGY 

(QUOTE (LAMBDA (SZÁM) (GREATERP SZÁM KÜSZÖB> 
(LAMBDA (SZÁM) (GREATERP SZÁM KÜSZÖB)) 
* (SETQ FUNCTION-TÚL-NAGY 

(FUNCTION (LAMBDA (SZÁM) (GREATERP SZÁM KÜSZÖB> 
(FUNARG (LAMBDA (SZÁM) (GREATERP SZÁM KÜSZÖB)) ((KÜSZÖB . 10))) 

Abban a lambdakifejezésben, amelyre az első esetben a QUOTE-ot, a máso
dikban pedig a FUNCTION-t alkalmaztuk, a KÜSZÖB szabad változó. A qUOTE 
értékében nincs semmi meglepő; a FUNCTION értéke viszont nem olyan kéte
lemű funarg-kifejezés, mint azok, amelyeket előbbi példáinkban lá t tunk, van 
egy harmadik eleme is. A harmadik listaelem egy asszociációs lista, amely 
ebben az esetben egyetlen változókötést tar talmaz, mert a lambdakifejezés
ben egyetlen szabad változó volt. A funarg-kifejezés általános alakja tehát 

(FUNARG függvénynév asszociációs-lista) 
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ahol függvénynév helyett a funarg-kifejezésben lambdakifejezés is állhat, 
az asszociációs lista pedig a függvénydefinícióban vagy lambdakifejezésben 
található szabad változók kötéseit tartalmazza a FUNCTION alkalmazásának 
pillanatában. 

A fenti példában szereplő QUOTE-TÚL-NAGY és FUNCTION-TÚL-NAGY válto
zók értéke nemcsak formájában különbözik, de alkalmazásuk sem egyenér
tékű: 
* (SETQ KÜSZÖB 5) 
5 
* (APPLY QUOTE-TÚL-NAGY "(8)) 
T 
* (APPLY FUNCTION-TÚL-NAGY '(8)) 
NIL 
A QUOTE-TÚL-NAGY értékében szereplő KÜSZÖB szabad változónak az értékét 
az értelmezőprogram a szokásos módon állítja elő: az APPLY alkalmazásakor 
a KÜSZÖB értéke 5, ezért a függvényérték T, hiszen a 8 nagyobb, mint az 5. A 
FUNCTION-TÚL-NAGY alkalmazásakor azonban az értelmezőprogram a funarg-
kifejezésben szereplő asszociációs lista alapján állapítja meg a szabad KÜSZÖB 
változó értékét; ez az érték 10. Ezért az APPLY értéke NIL, hiszen a 8 nem 
nagyobb, mint a 10. 

Összefoglalva: ha az alkalmazott függvény (ill. függvénynév esetén az 
ehhez tartozó definíció) lambdakifejezés, akkor a benne található szabad 
változók a függvény alkalmazásának környezetében értékelődnek ki. Ha vi
szont funarg-kifejezést alkalmazunk, vagy olyan függvényt, amelynek defi
níciója funarg-kifejezés, akkor a függvénytörzsben szereplő szabad változók 
a funarg-kifejezés létrehozásának (a FUNCTION alkalmazásának) pillanatában 
vett környezet szerint értékelődnek ki. Az általunk leírt LISP-változatban 
tehát a FUNCTION szerepe az, hogy lehetővé teszi olyan függvények létre
hozását, amelyeknek alkalmazásakor az értelmezőprogram — az általános 
szabálytól eltérően — a szabad változók értékét lexikálisan határozza meg. 

A függvény-argumentumok alkalmazási környezetének most bemutatott 
problémáját a LISP-ben funarg-problémának nevezzük. A FUNCTION al
kalmazásával érjük el, hogy a függvény-argumentum a megfelelő környezet
ben kerüljön alkalmazásra. 

Az előzőekből az következik, hogy a QUOTE és a FUNCTION nemcsak 
akkor egyenértékűek, ha az argumentumukban nem szerepel szabad vál
tozó, hanem akkor is, ha alkalmazásuk és értékük alkalmazása ugyan
abban a környezetben történik. Ezért az általunk ismertetett LISP vál
tozatban a legtöbbször nem vezet hibához az, ha magasabbrendű függ-
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vények függvény-argumentumára nem a FUNCTION, hanem a QUOTE függ
vényt alkalmazzuk. Pontosabban: a magasabbrendű függvények függvény
argumentumára a quOTE alkalmazása csak akkor vezethet hibához, ha a 
QUOTE alkalmazása és a függvény-argumentum alkalmazása között a függ
vény-argumentumban található szabad változók értéke megváltozhat: 

* (DE ÚJ-INTERSECTION (HALMAZ1 HALMAZ2) 
(AZOK HALMAZ1 '(LAMBDA (ELEM) (MEMBER ELEM HALMAZ2> 

—-Function ÚJ-INTERSECTION redefined 
ÚJ-INTERSECTION 

Ebben az új definícióban az AZOK függvény második argumentumában a 
lambdakifejezésre nem a FUNCTION, hanem a QUOTE függvényt alkalmaz
zuk. Ez azonban nem vezethet hibához, mert a lambdakifejezésben szereplő 
HALMAZ2 szabad változó értéke nem változik meg a QUOTE alkalmazása és a 
lambdakifejezés alkalmazása között. 

Ennek ellenére a biztonságos megoldás az, ha a magasabbrendű függvé
nyek argumentuma mindig funarg-kifejezés. Ezt azért hangsúlyozzuk újra és 
újra, mert a FUNCTION használata megóvja a felhasználót egy súlyos veszély
től, a v á l t o z ó n e v e k e g y b e e s é s é n e k káros következményeitől. Tekintsük 
a következő definíciót: 

* (DE q-KÍVÜL-VAN (SZÁM KÜSZÖB) 
(OR (APPLY QUOTE-TÚL-NAGY (LIST SZÁM)) 
(LESSP SZÁM KÜSZÖB))) 

Q-KÍVÜL-VAN 
A Q-KÍVÜL-VAN függvény értéke T, ha az első argumentum kisebb, mint a 
második, vagy „túl nagy", vagyis ha a QUOTE-TÚL-NAGY értékét (egy predi
kátumot) a SZÁM-ra alkalmazva a függvényérték nem NIL. Igen ám, de a 
QUOTE-TÚL-NAGY értékében történetesen szerepel a KÜSZÖB szabad változó. 
Mivel pedig a QUOTE-TÚL-NAGY értéke nem funarg-kifejezés, hanem lambda
kifejezés (a quOTE, nem pedig a FUNCTION segítségével hoztuk létre); a benne 
szereplő szabad változó értékét alkalmazásának a környezete határozza meg. 
Az alkalmazás pil lanatában azonban a KÜSZÖB változó lokális értékkel rendel
kezik (hiszen ez a Q-KÍVÜL-VAN második lambdaváltozója)! A QUOTE-TÚL-NAGY 
értékében szereplő szabad változó tehát kötötté vált pusztán attól, hogy 
neve egybeesik az alkalmazási környezet egyik lambdaváltozójának nevével: 

* (SETQ KÜSZÖB 10) 
10 
* (Q-KÍVÜL-VAN 5 -6) 
T 
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Bár az 5 a -6 és a 10 közé esik, a Q-KÍVÜL-VAN értéke T. A változónevek 
nemkívánatos egybeesését funarg-kifejezés használatával elkerülhetjük: 

* (DE F-KÍVÜL-VAN (SZÁM KÜSZÖB) 
(OR (APPLY FUNCTION-TÚL-NAGY (LIST SZÁM)) 
(LESSP SZÁM KÜSZÖB))) 

F-KlVÜL-VAN 
* (F-KÍVÜL-VAN 5 -6) 
NIL 

8.5. A kiértékelés félbeszakítása 

A kiértékelés félbeszakítása éppúgy a hibakeresésre használható, mint a 
TRACE, de sokkal több lehetőséget ad a LISP könyvelésbe való betekintésre. 
Egy forma kiértékelésének szünetében nemcsak az éppen alkalmazott függ
vény argumentumait ellenőrizhetjük, hanem más változók értékét is, sőt, 
akár az egész paramétervermet is megvizsgálhatjuk. Ráadásul tetszőleges 
formát is kiértékeltethetünk, és így a változók értékeit is megváltoztathat
juk. A kiértékelés félbeszakítása nem minden LISP rendszerben lehetséges 
— valójában csak interaktív használat esetén van értelme —, de ahol mód 
nyílik rá, ott sem feltétlenül ugyanazok a lehetőségek. Ezért a következőkben 
leírtaktól a különböző LISP rendszerek igen nagy mértékben eltérhetnek. 

A BREAK nevű akárhány-argumentumú, nem eval-típusú LISP függvény 
argumentumai függvény nevek, mellékhatása pedig az, hogy az illető függ
vények legközelebbi (és minden további) alkalmazásakor a kiértékelés meg
szakad, és ekkor betekinthetünk a LISP könyvelés részleteibe. A kiértékelés 
szünetében — ha nem változtatjuk meg — minden részeredmény érintet
lenül megmarad. A kiértékelést újra megindíthatjuk, és az attól a ponttól 
folytatódik, ahol félbeszakadt. 

* (BREAK FAKTORIÁLIS) 
(FAKTORIÁLIS) 
* (FAKTORIÁLIS 3) 
— FAKTORIÁLIS broken 

A szünet megkezdését egyrészt üzenet jelzi („FAKTORIÁLIS felfüggesztve"), 
másrészt a felszólítójel megváltozása (feltételezzük, hogy a szünetben a 
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felszólítójel a kettőspont). Az N kötött változó értéke — erről az N forma 
kiértékelésével megbizonyosodhatunk — ebben a pillanatban 3: 
* (FAKTORIÁLIS 3) 
— FAKTORIÁLIS broken 
:N 

3 

A kiértékelés újraindítása az OK paranccsal történik: 
* (FAKTORIÁLIS 3) 
— FAKTORIÁLIS broken 
:N 
3 
:0K 
Fontos, hogy az OK nem függvény, hanem parancs, amely csak a kiértékelés 
szünetében adható ki. Tudjuk, hogy parancsok a LISP-ben nem léteznek, 
de a kiértékelés szünetében voltaképpen kilépünk az értelmezőprogram kör
forgásából. Az OK parancs tehát arra szolgál, hogy a félbeszakadt kiértékelés 
folytatódjon. Arra is van mód azonban, hogy a kiértékelést végleg beszün
tessük. Ehhez az kell, hogy a paraméterverem tartalmát töröljük, hiszen így 
visszakerülünk az értelmezőprogram alapállapotába. A paraméterverem tör
lésére a RESET függvény szolgál. A RESET függvénynek nincs argumentuma, 
sőt értéke sem: 

* (FAKTORIÁLIS 3) 
—- FAKTORIÁLIS broken 
:N 
3 
:(RESET) 

Reset 

A —Reset nem érték, hanem üzenet, arról tudósít, hogy a paraméterverem 
kiürítése sikeresen megtörtént, és ismét a legfelső szinten vagyunk. A RESET 
függvényt a leggyakrabban olyankor alkalmazzuk, ha a kiértékelés nem a 
mi kívánságunkra, hanem valamilyen hiba következtében szakadt félbe (1. 
alább, 8.5.3. pont). 

Ha nem a RESET függvényt alkalmazzuk, hanem az OK parancsot adjuk 
ki, a folytatódó kiértékelés ismét félbe fog szakadni, mivel a FAKTORIÁLIS 
függvény rekurzívan újra alkalmazódik: 
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* (FAKTORIALIS 3) 

— FAKTORIALIS broken 

:N 

3 

:OK 

—- FAKTORIALIS broken 

A FAKTORIALIS második alkalmazásakor az argumentum 2: 

* (FAKTORIALIS 3) 

- - - FAKTORIALIS broken 

:N 

3 

:0K 

- - - FAKTORIALIS broken 

:N 

2 

Amikor azonban már 0 az N értéke, a FAKTORIALIS függvény többször nem 
alkalmazódik, mert a megállási feltétel teljesül. Ezért a kiértékelés félbesza
kítás nélkül fog folytatódni: 

* (FAKTORIALIS 3) 

--- FAKTORIALIS broken 

:N 

3 

:0K 

- - - FAKTORIALIS broken 

:N 

2 

:0K 

— FAKTORIALIS broken 

:N 

1 

:0K 

— FAKTORIALIS broken 

:N 

0 
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:0K 
6 
* 

Egy forma kiértékelésének szünetében a paraméterveremben a változók ér
téke megőrződik mindaddig, amíg OK paranccsal nem folytatjuk a kiértéke
lést. A kiértékelés szünetében azonban bármilyen formát kiértékeltethetünk 
(ahogy a fenti példában az N S-kifejezést), de ekkor számolnunk kell az
zal, hogy ilyenkor a mellékhatással rendelkező függvények a változók lokális 
értékét érinthetik. A SETQ alkalmazásával a lokális értéket is megváltoztat
hatjuk (ezt a 2.1. szakaszban láttuk), és ez befolyásolhatja a kiértékelés 
újraindítása után kapott eredményt: 

* (FAKTORIÁLIS 3) 
— - FAKTORIÁLIS broken 
:N 
3 
:0K 
--- FAKTORIÁLIS broken 
:N 
2 
:(SETQ N 3) 
3 
:0K 
--- FAKTORIÁLIS broken 
:N 
3 
:0K 
— FAKTORIÁLIS broken 
:N 
2 
:0K 
— FAKTORIÁLIS broken 
:N 
1 
:0K 
--- FAKTORIÁLIS broken 
:N 
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0 
:0K 
36 
* 
Beavatkozásunk miatt az érték nem az eredeti forma, a (FAKTORIÁLIS 3) 
értéke lett: a (TIMES 3 2 1) értéke helyett a (TIMES 3 2 3 2 1) forma értéke 
lett a függvényérték. 

8.5.1. A feltételes BREAK 

Sok rendszerben a kiértékelés felfüggesztését feltételekhez lehet kötni. A kü
lönböző LISP rendszerekben ezek a feltételek rendkívül eltérően adhatók 
meg. Viszonylag gyakori az a konvenció, hogy a BREAK argumentumai listák 
is lehetnek, amelyeknek a feje a függvénynév, következő eleme pedig egy 
S-kifejezés, amelynek értéke igaz vagy hamis lehet. A kiértékelés az adott 
függvényben csak akkor szakad meg, ha az S-kifejezés értéke (a pillanatnyi
lag érvényes környezetben kiértékelve) nem NIL: 

* (BREAK (FAKTORIÁLIS (ZEROP N))) 
(FAKTORIÁLIS) 
* (FAKTORIALIS 3) 
- - - FAKTORIALIS broken 
:N 
0 

Egy másik szokásos konvenció, hogy a BREAK argumentumai olyan listák 
lehetnek, amelyeknek első eleme függvénynév, második eleme az IN szimbó
lum, harmadik eleme pedig egy másik függvénynév. A BREAK ilyen alkalma
zásának mellékhatása az. hogy a kiértékelés csak akkor szakad félbe, ha az 
első függvény alkalmazása a második függvény alkalmazása során történt: 
* (BREAK (ZEROP IN FAKTORIALIS)) 
(ZEROP-IN-FAKTORIÁLIS) 
* (ZEROP EGEREK-SZÁMA) 
NIL 
* (FAKTORIÁLIS 3) 

ZEROP broken 
:N 
3 
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Az ZEROP első alkalmazásakor a kiértékelés nem szakadt meg, mert a függ
vényt nem a FAKTORIÁLIS alkalmazása során alkalmaztuk (hanem a legfelső 
szinten). 

A BREAK-nek a legtöbb LISP rendszerben ugyanolyanok lehetnek az 
argumentumai, mint a TRACE-nek (és viszont), tehát ha „feltételes BREAK" 
létezik, akkor általában „feltételes TRACE" is. 

8.5.2 . A z UNBREAK 

Ha megtaláltuk és kijavítottuk a keresett hibát, az UNBREAK függvénnyel 
elérhetjük, hogy a kiértékelés többé ne szakadjon meg: 
* (UNBREAK ZEROP) 
(ZEROP-IN-FAKTORIALIS) 
* (UNBREAK) 
(FAKTORIÁLIS) 
Az első esetben egyetlen függvényt „oldottunk fel" a felfüggesztés alól; 
a második esetben, amikor argumentum nélkül alkalmaztuk az UNBREAK 
függvényt, az összes felfüggesztett függvényt (itt most csak a FAKTORIÁLIS-t) 
feloldottuk. 

8.5.3. Amikor nem a felhasználó akarja a szünetet... 

Ebben a fejezetben többször is említettük már, hogy a formákat az értelme
zőprogram értékeli ki, és az értelmezőprogram alkalmazza a függvényeket 
az argumentumokra. A 11. fejezetben látni fogjuk, hogy ez a már ismerte
tett EVAL és APPLY függvények alkalmazásával megy végbe. A legtöbb LISP 
rendszerben a hibaüzenetek után automatikusan megszakad a kiértékelés; 
a rendszer ugyanis úgy működik, hogy az EVAL kiértékelőfüggvény, ill. az 
APPLY alkalmazófüggvény alkalmazása feltételesen felfüggesztődik akkor, ha 
értékkel nem rendelkező változót, ill. definiálatlan függvényt észlel. Ilyenkor 
kijavíthatjuk a (pl. gépelési) hibát: 

* (FAC 3) 
Error: undefined function - FAC 

— APPLY broken 
:(DE FAC (N) (FAKTORIÁLIS N)) 
FAC 
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:0K 

6 
* 

Mivel a FAC szimbólumhoz nem tartozott definíció, az APPLY alkalmazása 
felfüggesztődött. A kiértékelés szünetében alkalmazhatjuk a DE függvényt, 
ennek mellékhatásaként a FAC függvénynévvé válik, az újraindítás után a 
kívánt értéket adja a kiértékelés. Ha úgy látjuk, hogy a hiba kijavításával 
nem érdemes a kiértékelés szünetében próbálkozni, egyszerűen alkalmazzuk 
a 8.5. szakasz elején megismert RESET függvényt: 

* (HIBÁS-FAKTORIÁLIS 2) 
Paraméter stack overflovr 

:(RESET) 
Reset 

* 

8.5.4. Bepillantás a paraméterverembe 

Azt az asszociációs listát, amely a LISP rendszerben érvényes változóköté
seket tartalmazza, az ALIST függvény argumentum nélküli alkalmazásával 
kapjuk meg: 

* (BREAK FAKTORIALIS) 
(FAKTORIÁLIS) 
* (FAKTORIALIS 3) 
--- FAKTORIALIS broken 
:(ALIST) 
((N . 3)) 
:0K 
--- FAKTORIALIS broken 
:(ALIST) 
((N . 2) (N . 3)) 
Az asszociációs lista itt először egy, majd két változókötést tartalmaz. Az N 
lokális értékét az utolsó változókötés, az asszociációs listában mindig az első
ként szereplő pontozott pár határozza meg, vagyis N értéke az első szünetben 
3, a másodikban 2. Ha az ALIST függvényt a kiértékelés legfelső szintjén alkal
mazzuk, az érték természetesen NIL, hiszen ilyenkor a paraméterverem üres. 
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Az ALIST függvényt nemcsak szünetben lehet alkalmazni, azt is lehetővé te
szi, hogy egy függvény ellenőrizze, hogy milyen környezetben alkalmaztuk: 

* (DE FAKTORIALIS-NYOMT (N) 
(COND ((ZEROP N) ;A PRINT függvény kinyomtatja az 

(PRINT (ALIST)) 1) ; argumentumát ( 1 . 1 0 . 3 . s z a k a s z ) . 

(T (PRINT (ALIST)) 

(TIMES N (FAKTORIALIS-NYOMT (SUB1 N> 

FAKTORIALIS-NYOMT 

A FAKTORIALIS-NYOMT definíciója abban különbözik a FAKTORIALIS-étól, hogy 
ez a függvény mellékhatásként minden egyes rekurzív alkalmazás előtt (és a 
megállási feltétel teljesülésekor is), kinyomtatja a paraméterveremhez tar
tozó asszociációs listát: 

* (FAKTORIÁLIS-NYOMT 3) 
((N . 3) ) 
((N . 2) (N . 3)) 
((N . 1) (N . 2) (N . 3)) 
ÜN . 0) (N . 1) (N . 2) (N . 3 ) ) 
6 

A kiértékelés szünetel te tésekor á l ta lában mód nyílik a pa raméte rve rem 
tetszetős formában való k inyomta tásá ra is. A BTV parancs h a t á s á r a a pa
raméterverem t a r t a l m a kinyomtatódik a képernyőre, körülbelül olyan alak
ban, mint amilyet a 8.1. szakaszban haszná l tunk . A BTV parancs t ehá t csak 
a kiértékelés szüne tében , terminálról a d h a t ó ki: 

* (BREAK (FAKTORIALIS (ZEROP N))) 
(FAKTORIALIS) 
* (FAKTORIALIS 2) 
— FAKTORIALIS broken 
:BTV 
*********************** 
N = 0 
FAKTORIALIS 
*********************** 
N - i 
FAKTORIALIS 
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*********************** 

N = 2 

FAKTORIALIS 

*********************** 

:OK 

2 



9. fejezet 

A nemrekurzív programozási eszközök 

A LISP nyelv alapvető programozási módszere az, hogy rekurzívan defini
ált függvényeket alkalmazunk argumentumokra. Az imperatív nyelvekben 
az utasítások végrehajtásának sorrendjét a ciklusutasítások különböző faj
táival és a vezérlésátadási utasításokkal vezérlik. A LISP nyelvben is meg
találhatjuk ezeknek az utasításoknak a megfelelőit, tehát a LISP is tar
talmaz nemrekurzív eszközöket. Mivel azonban a LISP funkcionális nyelv, 
ezeket is függvényként, mégpedig álfüggvényként használhatjuk. A nemre
kurzív eszközöket elsősorban azért használják, mert a segítségükkel definiált 
függvények sokszor kevesebb tárat és futási időt igényelnek, mint rekurzív 
megfelelőik. 

9.1. Egyszerű iteratív függvények 

Az iteráció a nemfunkcionális programozási nyelvek egyik legjellemzőbb 
programozási eszköze. Segítségével a program egy részét többször is végre 
lehet hajtani. 

A LISP-ben azt nevezzük iterációnak, ha egy formát egymás után több
ször kiértékelünk; és egy meghatározott feltétel teljesülésétől függ, hogy 
meddig kell a kiértékelést ismételnünk. 

9 . 1 . 1 . A RPT függvény 

A legegyszerűbb iteratív függvény a RPT. Ennek segítségével azt írhatjuk 
elő, hogy egy S-kifejezés hányszor értékelődjön ki. (Ez a függvény az im
peratív nyelvek szóhasználata szerint a számlálásoe ciklusnak felel meg.) A 
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függvénynek két argumentuma van. Az első argumentum értékének szám
nak kell lennie, ez határozza meg, hányszor kell elvégezni a kiértékelést, a 
második argumentum tetszőleges forma lehet. A függvény alkalmazásakor a 
második argumentum értéke annyiszor értékelődik ki egymás után, amennyi 
az első argumentum értéke. A függvényérték a második argumentum értéké
nek utoljára kapott értéke lesz. A 4.1. szakaszban rekurzívan definiált ÖJ-NTH 
függvényt így definiálhatjuk újra a RPT függvénnyel: 

* (DE ÚJ-NTH (LISTA SZÁM) (RPT (SUB1 SZÁM) '(SETQ LISTA (CDR LISTA> 
Function ÖJ-NTH redefined 

ÖJ-NTH 

Figyeljük meg, hogy a RPT függvény eval-típusú függvény, ezért alkalma
zásakor a második argumentum is kiértékelődik, és az argumentum értéke 
értékelődik ki ismételten. Ezért alkalmaztuk a fenti példában a QUOTE függ
vényt a RPT második argumentumának megadásakor. 

* (ÖJ-NTH • ( A B C D E F G H I J K L M N O P q R S T U V W X Y Z ) l O ) 
( J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ) 

9 .1 .2 . A WHILE függvény 

A WHILE függvény segítségével olyan ciklusokat szervezhetünk, amelyek
ben a kifejezés mindaddig kiértékelődik, amíg egy feltétel teljesül. A WHILE 
akárhány-argumentumú, de legalább két argumentumot meg kell adni. Az 
első argumentum tetszőleges S-kifej ezés — ez az iteráció ún. megállási fel
tétele —, amely mindig kiértékelődik. Ha értéke nem NIL, kiértékelődnek a 
további argumentumok is, majd ismét az első argumentum értékelődik ki és 
így tovább. Ez mindaddig ismétlődik, amíg az első argumentum értéke NIL 
nem lesz, ekkor a kiértékelés befejeződik. A WHILE függvény értéke mindig 
NIL. Az ÖJ-MAPC függvényt így definiálhatjuk a WHILE segítségével: 

* (DE ÖJ-MAPC (LISTA FÜGGVÉNY) 
(WHILE LISTA 

(APPLY FÜGGVÉNY (LIST (CAR LISTA))) 
(SETQ LISTA (CDR LISTA> 

ÖJ-MAPC 
A következő példában az első argumentum minden elemének értéke egy 
szimbólum, az ÖJ-MAPC ezekre alkalmazza a második argumentumként meg
adott függvényt, amely egy szimbólumhoz önmagát rendeli hozzá értékként. 
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* (ÚJ-MAPC <LIST (CAR '(X Y)) 'A (CADR "(DELTA BÉTA GAMMA> 
(FUNCTION (LAMBDA (ELEM) (SET ELEM ELEM> 

NIL 
* X 
X 
* A 
A 
* BÉTA 
BÉTA 

9.1.3. Az UNTIL függvény 

Az UNTIL függvény éppen a V/HILE „fordítottja". Argumentumait ugyanúgy 
kell megadnunk, mint a WHILE argumentumait , de a második és a további 
argumentumok csak akkor értékelődnek ki, ha az első argumentum — a 
megállási feltétel — értéke NIL. Ez ismétlődik mindaddig, ameddig az első 
argumentum értéke először bizonyul igaznak. Az UNTIL értéke ez az érték 
lesz. A MAPC függvény újabb változatát így definiálhatjuk az UNTIL segítsé
gével: 

* (DE T-ÉRTÉKÜ-MAPC (LISTA FÜGGVÉNY) 
(UNTIL (NULL LISTA) 

(APPLY FÜGGVÉNY (LIST (CAR LISTA))) 
(SETQ LISTA (CDR LISTA> 

T-ÉRTÉKÜ-MAPC 

A T-ÉRTÉKÜ-MAPC értéke — a MAPC-től eltérően — mindig T lesz, hiszen 
az utolsó iterációs lépést követően vizsgált feltétel, a (NULL LISTA) értéke 
mindig T: 

* (T-ÉRTÉKÜ-MAPC '((EGY 1) (KETTŐ 2) (HÁROM 3) (NÉGY 4)) 
(FUNCTION (LAMBDA (PÁR) 

(SET (CAR PÁR) (CADR PÁR> 
T 
* HÁROM 
3 

Természetesen — ugyanúgy, mint a rekurzió alkalmazásakor — az itera
tív függvények használatakor is gondoskodnunk kell arról, hogy a megadott 
formák kiértékelése ne ismétlődhessen végtelen sokszor; legyen olyan eset, 
amelyben a megállási feltétel teljesül. 
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9.2. A DO függvény 

Az újabb LISP rendszerekben megtalálható a DO függvény is, melynek a se
gítségével bonyolultabb ciklusokat építhetünk fel. A DO függvénnyel mindazt 
meg lehet valósítani, amit a RPT, a WHILE vagy az UNTIL függvénnyel felírha
tunk. Ugyanúgy, mint az UNTIL esetében, a DO alkalmazásakor is S-kifejezések 
értékelődnek ki újra és újra, egészen addig, míg a feltételként megadott kife
jezés értéke igaz nem lesz. A DO függvény fontos lehetősége, hogy — éppúgy, 
mint a 8.3. szakaszban bevezetett LET függvénynek — it t is megadhatunk 
egy változólistát argumentumként. A változókhoz a változólistán értéket is 
rendelhetünk. A DO általános alakját így írjuk fel: 

(DO ((.változói érté ki) 
(változó2 érték^) 

(változóm értékm)) 
(feltétel tevékenység) 
S-kifejezési 
S-kifejezés? 

S-kifejezésn) 
Az első argumentum a változólista, amely kételemű allistákból áll. Az 

allisták első eleme tetszőleges (de nem különleges) szimbólum lehet, ezeket 
DO-változóknak nevezzük, a második elem pedig tetszőleges S-kifejezés lehet. 
A DO kiértékelésének kezdetekor minden változónak az értéke a hozzá tartozó 
S-kifejezés értéke lesz. A legtöbb LISP változatban a változólistán egyelemű 
allista is szerepelhet, ekkor a megfelelő DO-változó értéke kezdetben NIL. 

A DO-változók pontosan olyanok, mint a LET-változók (1. 8.3. szakasz): 
A DO kiértékelése után a DO-változók is elveszítik lokális értéküket, és ha volt 
előzőleg értékük, azt visszakapják. 

A DO második argumentuma egy kételemű lista, amelynek elemei tet
szőleges S-kifejezések lehetnek. Az első elem a megállási feltétel, a második 
elemet tevékenységnek nevezzük. A DO harmadik és esetleges további ar
gumentumai tetszőleges S-kifejezések lehetnek, ezek alkotják a DO t ö r z s é t . 
Ha a megállási feltétel értéke NIL, akkor a törzset alkotó S-kifejezések egy
más után kiértékelődnek. Az utolsó S-kifejezés után azonban nem fejeződik 
be a DO kiértékelése, hanem újra kiértékelődik a feltétel — és azt követően 
minden S-kifejezés — egészen addig, amíg a feltétel értéke igaz érték nem 
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lesz. Ekkor értékelődik ki a megállási feltétel után álló tevékenység, és ennek 
értéke lesz a DO kifejezés értéke. 

Számítsuk ki a DO alkalmazásával a 210 hatványt! 

* (DO ((EREDMÉNY 1) ;Az EREDMÉNY kezdeti értéke 1. 
(KITEVŐ 10)) ;A KITEVŐ kezdeti értékéke 10. 

((ZEROP KITEVŐ) EREDMÉNY) ;Ha a kitevő 0, készen vagyunk. 
(SETq EREDMÉNY -.Különben az EREDMÉNY-1 

(TIMES 2 EREDMÉNY)) ; megkétszerezzük, 
(SETQ KITEVŐ (SUB1 KITEVŐ))) ; a KITEVÖ-t eggyel csökkentjük. 

1024 

A legtöbb LISP dialektusban a DO-kifejezés további lehetőségekkel is 
rendelkezik. Az egyik ilyen lehetőség az, hogy a második argumentum a 
feltétel után több tevékenységet is tartalmazhat. Ekkor a feltétel igaz értéke 
esetén mindegyik tevékenység kiértékelődik, és az utolsó tevékenység értéke 
lesz a DO-kifejezés értéke. A feltételes kifejezés általánosított alakjához (1. 
5.3.1. pont) hasonlóan tehát itt is használhatunk implicit progn szerkezetet. 

A másik lehetőség az, hogy a változólistán nemcsak kezdeti értéket 
adhatunk a változóknak, hanem előírhatjuk azt is, hogy az iteráció további 
lépéseiben hogyan változzon az értékük. Ehhez a változólistán háromelemű 
allistákat adhatunk meg. A DO általános alakja ezek után: 

(DO {{változói érté ki változtatási) 
{változó? érték?, változtatás?) 

{változóm értelem változtatásm)) 
{feltétel tevékenységi tevékenység?. •. tevékenységp) 
S-kifejezési 
S-kifejezés? 

S-kifejezésn) 
A változólista allistáin szereplő harmadik elem szerepe az, hogy segítsé

gével az S-kifejezések kiértékelése után, az újabb iterációs lépés kezdetekor 
megváltoztathatjuk a DO-változók értékét. Ekkor a változók újra értéket 
kapnak, mégpedig a megfelelő változtatás forma értékét. (Ha ilyen forma 
nincs, a változó értéke ugyanaz marad, mint amit a legutolsó értékadás so
rán kapott. Ez az értékadás természetesen a törzsben is lehet.) Ezután újra 
kiértékelődik a feltétel, majd a DO törzse. 

Számítsuk ki most a 210 hatványt az általánosított DO segítségével! 
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* (DO ((EREDMÉNY 1 (TIMES 2 EREDMÉNY)) 
(KITEVŐ 10 (SUB1 KITEVŐ))) 

((ZEROP KITEVŐ) EREDMÉNY)) 
1024 
Ebből a példából látszik, hogy a változólista milyen hatékony eszköz: a fela
datot meg lehet oldani úgy, hogy csak a változólista értékadási lehetőségeit 
használjuk fel. 

Célszerű a DO-kifejezést egy függvény definíciójában elhelyezni, ekkor 
nem kell minden alkalmazáskor az egész kifejezést (a változólistát, a megál
lási feltételt, a tevékenységeket, a DO törzsét) leírni. Pl. a LEGNAGYOBB függ
vény, amelyet a 7.3.3. pontban már definiáltunk, egy listán megadott számok 
közül kiválasztja a legnagyobbat: 

* (DE LEGNAGYOBB (SZÁMOK) 

(DO ((SZ SZÁMOK (CDR SZ)) 
(LNAGYOBB (CAR SZÁMOK))) ;Változólista 
((NULL SZ) LNAGYOBB) ;Feltétel, tevékenység 
(AND (GREATERP (CAR SZ) LNAGYOBB) ;Törzs 

(SETQ LNAGYOBB (CAR SZ> 
Function LEGNAGYOBB redefined 

LEGNAGYOBB 
* (LEGNAGYOBB *(1 3 0 2 5 11 6 4)) 
11 

A LEGNAGYOBB függvény esetében a függvény törzsét egyetlen S-kifejezés 
alkotja, amelyben a LNAGYOBB változó értékét megváltoztatjuk, ha a lista 
elemei között az előzőeknél nagyobb számot találunk. 

A különböző DO-változókhoz tartozó kezdeti értékek egyidejűleg érté
kelődnek ki, majd a kapott értékek hozzárendelődnek a változókhoz. Erre 
akkor kell figyelnünk, ha a változólistán a kezdeti értékeket szolgáltató ki
fejezésekben DO-változók is szerepelnek. A következő példa ezt szemlélteti: 

* (SETQ A 1) 

1 

* (SETQ B 2) 

2 

* (DO ((A 3) (B A)) 

(T (LIST A B ) ) ) 

(3 1) 
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Változólista 
Feltétel, tevékenység 
Törzs 

Látható, hogy B kezdeti értéke a kezdeti értékek meghatározásánál A-nak a 
DO alkalmazása előtti értékével, 1-gyel lett azonos, nem pedig az A kezdeti 
értékével, 3-mal. 

Definiáljuk az ITERATÍV-REVERSE függvényt, amely — mint a REVERSE 
függvény — értékként a lista elemeit fordított sorrendben adja meg! Hasz
náljuk a definícióban a DO-t! 

* (DE ITERATÍV-REVERSE (LISTA) 
(DO ((MUNKA NIL)) 

((NULL LISTA) MUNKA) 
(SETQ MUNKA (CONS (CAR LISTA) MUNKA)) 
(SETQ LISTA (CDR LISTA> 

ITERATÍV-REVERSE 
* (ITERATÍV-REVERSE ' ( A B C D E F G ) ) 
(G F E D C B A) 

A DO argumentumaként megadott változólista vagy törzs üres is lehet. 
A 9.1.1. pontban a RPT függvénnyel definiált ÚJ-NTH függvényt most kétféle
képpen definiáljuk újra. Az első definícióban a változólista egy üres lista: 

* (DE ÖJ-NTH (LISTA SZÁM) 
(DO () 

((ZEROP SZÁM) LISTA) 
(SETQ LISTA (CDR LISTA)) 
(SETq SZÁM (SUB1 SZÁM> 

Function ÖJ-NTH redefined 
ÖJ-NTH 
A második definícióban a DO törzse üres: 

* (DE ÖJ-NTH (LISTA SZÁM) 
(DO ((L LISTA (CDR L)) 

(SZ SZÁM (SUB1 SZ))) 
((ZEROP SZ) L))) 

Function ÖJ-NTH redefined 
ÖJ-NTH 

;A változólista üres 
;Feltétel, tevékenység 
;Törzs 

;Változólista 

;Feltétel, tevékenység 
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9.3. A PROG függvény 

Az első nemrekurzív eszköz, amely a korai LISP változatokban szerepelt, a 
PROG függvény volt. A DO függvénnyel összehasonlítva egy lényeges eltérést 
kell kiemelnünk. Láttuk a DO függvénynek azt a tulajdonságát, hogy a törzs 
kiértékelése után (hacsak a megállási feltétel igaz nem lett), mindig újból 
végrehajtódik az iterációs lépés. Ez a tulajdonság kényelmes eszközzé teszi a 
DO függvényt, de azzal a megkötéssel jár, hogy a törzsben szereplő kifejezé
sek mindig ugyanabban a sorrendben értékelődnek ki. A PROG függvény ezzel 
szemben lehetővé teszi, hogy a kifejezéseket tetszőleges sorrendben értékel
jük ki, mint ahogy a nemfunkcionális programozási nyelvekben címkék és 
„GO TO" utasítások segítségével vezérelhetjük az utasítások végrehajtásának 
sorrendjét. 

A PROG-kifejezések a következő alakúak: 
(PROG {változói változó?... változóm) 

S-kifejezési 
S-kifejezés? 

S-kifejezé8n) 
A kifejezés első eleme a PROG szimbólum, ezután következik a PROG válto
zóinak listája. Ezeket a továbbiakban PROG-változóknak nevezzük. A D0-
változókhoz hasonlóan, PROG-változó (a T és a NIL kivételével) bármely szim
bólum lehet, és a PROG-változók is lokális értékükkel vesznek részt a kiér
tékelésben. A DO-változókkal ellentétben a PROG-változóknak nem adhatunk 
kezdeti értéket a változólistán. Minden PROG-változónak kezdetben NIL az 
értéke. 

A változólista után tetszőleges számú S-kifejezés következik, ezek a 
PROG-kifejezés törzsét alkotják. A PROG törzsében három különleges szerepet 
játszó S-kifejezés fordulhat elő: 

1. az ún. címke, 
2. a GO álfüggvény és 
3. a RETURN álfüggvény. 

Ha a törzs valamelyik S-kifejezése szimbólum, ezt címkének nevezzük. 
A címkék nem értékelődnek ki. 

Ha a törzs nem tartalmazza a GO, ül. a RETURN függvényeket, akkor az 
S-kifejezések — a címkéket kivéve — a megadott sorrendben egymás után 
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kiértékelődnek. Amikor az utolsó forma is kiértékelődött, a PROG-kifejezés 
kiértékelése befejeződik, értéke NIL lesz. A kifejezés kiértékelése u tán a PROG-
változók is (mint a lambdaváltozók) elveszítik értéküket. 

A címke segítségével azonban megváltoztathatjuk a kiértékelés sorrend
jét. A címke által a kifejezések sorában kijelölhetünk egy helyet, amelyre hi
vatkozni lehet. A címkére (GO címke) alakban hivatkozhatunk a GO függvény 
segítségével. Amikor az értelmezőprogram a GO-t tartalmazó kifejezést kiér
tékeli, mellékhatásként nem a sorrendben u tána következő, hanem az illető 
címke után álló első kifejezéssel folytatódik a kiértékelés. Ha a PROG tör
zsének utolsó S-kifejezése is kiértékelődött — és ez nem tar ta lmazot t olyan 
GO-kifejezést amelynek hatására a kiértékelés a törzs valamely más helyén 
folytatódik —, akkor a PROG kiértékelése befejeződik, a függvény értéke most 
is NIL. 

A PROG kiértékelése akkor is befejeződik, ha a törzsben egy RETURN kife
jezés kiértékelődik. Ennek alakja: 

(RETURN S-kifejezés) 

A RETURN argumentuma kiértékelődik, ez lesz a RETURN álfüggvény és 
a PROG függvény értéke is. A RETURN-t tartalmazó kifejezésnek nem kell az 
utolsónak lennie a PROG törzsében, sőt egy PROG-kifejezésben több RETURN is 
előfordulhat. A RETURN kiértékelésével azonban minden esetben befejeződik 
a PROG kiértékelése, vagyis „kilépünk" a PROG-ból. 

A 3.5. szakaszban bevezetett NÉGYZETÖSSZEG függvénnyel egy számsoro
zat négyzetösszegét tudjuk kiszámítani. Oldjuk meg most ezt a feladatot a 
PROG segítségével! Határozzuk meg az 1,2,...,8 számok négyzetösszegét: 

* (PROG (N MUNKA) 
(SETQ MUNKA 0) 
(SETQ N 8) 

CIKLUS 
(SETq MUNKA 

A MUNKÁ-ban összegzőnk, 
N az utolsó szám. 
A ciklus kezdete, címke 
A MUNKA változóhoz hozzáadjuk 

(PLUS MUNKA (EXPT N 2))) ; az újabb tagot 
(SETQ N (SUB1 N)) 
(AND (GREATERP N 0) 

(GO CIKLUS)) 
(RETURN MUNKA)) 

Csökkentjük N értékét 
Ha N>0, 
a következő cikluslépés 
Ha nem: kész az összeg. 

204 

A GO és a RETURN kifejezések szerepéből következik, hogy őket csak PROG-
kifejezés belsejében lehet használni, azon kívül értelmetlenek: 
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* (GO CÍMKE) 
Error: GO o u t s i d e PROG 

* (RETURN MUNKA) 

- - - E r r o r : RETURN o u t s i d e PROG 

Akárcsak a DO-kifejezéseket, a PROG-kifejezéseket is ri tkán használják ön
állóan, többnyire egy függvény definíciójában szerepelnek. Egy függvényde
finícióban szereplő PROG-kifejezésen belül a függvény lambdaváltozóit ugyan
úgy használhatjuk, mint bármely más függvényben. Ha azonban a lambda-
változók valamelyikét a PROG-változók között is felsoroljuk, az alkalmazás
kor a változó a lambdakötésben kapott értékét elveszíti, és — mint minden 
PROG-változónak — kezdetben NIL lesz az értéke. 

Definiáljuk újra a FAKTORIÁLIS függvényt a PROG segítségével! 

* (DE FAKTORIÁLIS (N) 
(PROG (K L) 

(SETQ K N) 
(SETQ L 1) 

KÖVETKEZŐ 
(COND ((ZEROP K) (RETURN L))) 
(SETQ L (TIMES K L)) 
(SETq K (SUB1 K)) 
(GO KÖVETKEZŐ))) 

FAKTORIÁLIS 

Minden modern számítógépnyelvben — az imperatív és az applikatív 
nyelvekben is — megtalálható az a törekvés, hogy a nyelven könnyen le
hessen létrehozni áttekinthető, jól olvasható, s t rukturál t programokat. A 
PROG ezeknek az igényeknek nem tesz eleget. A címkékkel, GO-kifejezésekkel 
teletűzdelt törzs általában nehezen bontható fel kisebb, jól követhető prog
ramrészekre. A PROG használata ellen szól, hogy ami PROG-kifejezéssel leír
ható, az világosabban és áttekinthetőbben leírható egy vagy esetleg több 
DO-kifejezéssel. Ezért a LISP programozásban a PROG jelentősége egyre ki
sebb. 
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9.4. Feladatok 

1. fe ladat 
Definiáljuk a KIVONÁS függvényt a RPT segítségével! A KIVONÁS függvény két 
argumentuma szám lehet, és értéke a két szám különbsége. 

2. fe ladat 
Definiáljuk újra az UTOLSÓ-ELEM függvényt az UNTIL függvény segítségével! 

3 . fe ladat 
A DO függvény felhasználásával definiáljunk egy új, BUBORÉK-RENDEZÉS nevű 
függvényt! Ennek összehasonlító függvénye a 4. vagy a 7. fejezetben alkal
mazott függvények valamelyike lehet, és rendezési algoritmusa a következő: 

A lista elemeit sorban megvizsgáljuk, és ha olyan szomszédos elemekre 
akadunk, amelyek „rossz" sorrendben vannak, felcseréljük őket. Pl. ha az 
ALPHORDER az összehasonlító függvény, akkor az (A D E X B C) listában az 
első felcserélendő szomszédos elempár az X és a B, mert betűrendben a B 
előbb áll az X-nél. A csere után a lista: (A D E B X C). A felcserélés u tán 
újra elölről kezdjük a lista elemeinek vizsgálatát. Ha valamely vizsgálat 
során elérjük az utolsó elemet, és azt sem kell felcserélnünk az előtte állóval, 
akkor készen vagyunk, a listát rendeztük. 





10. fejezet 

A bemeneti és a kimeneti függvények 

10.1. A bemeneti és a kimeneti függvények 

Minden programozási nyelvben fontos probléma, hogy hogyan olvastathat
juk be a program által feldolgozandó adatokat valamilyen külső adathordo
zóról, és hogyan jeleníthetjük meg a program által előállított eredményeket 
külső adathordozón. Az adatok beolvasását bemenetnek, angol szóval in
putnak, az eredmények kiírását pedig kimenetnek, angol szóval output
nak nevezzük. 

A LISP bemeneti és kimeneti lehetőségeinek ismertetése előtt be kell 
vezetnünk néhány fontos fogalmat, a periféria, az adatállomány és a re
kord fogalmát. A számítógéphez külső egységek csatlakozhatnak, így pl. 
a mágneslemezegység, a mágnesszalagegység, a sornyomtató vagy — ma 
már egyre ritkábban — a lyukszalag-, í 11. a lyukkártyaolvasó és -lyukasztó. 
Ezeket a berendezéseket összefoglaló néven perifériának nevezzük. Azokat 
a berendezéseket, amelyekről adatokat vihetünk be a gép tárába — ilyen 
a lyukszalag- és lyukkártyaolvasó —, bemeneti perifériának, azokat pe
dig, amelyekre adatokat írhatunk ki a gép tárából, kimeneti perifériának 
nevezzük, ilyen a sornyomtató, a lyukszalag- és a lyukkártyalyukasztó. A 
mágnesszalag- és mágneslemezegység, valamint a terminál egyszerre beme
neti és kimeneti periféria is, mivel írásra és olvasásra is használható. 

Összetartozó adatok együttesét adatállománynak nevezzük. Az adat
állományokat általában névvel láthatjuk el, ezzel azonosíthatjuk őket. Az 
már nem tartozik a LISP nyelv ismertetéséhez, hogy hogyan kell egy mág
nesszalagon vagy mágneslemezen tárolt adatállományhoz nevet rendelnünk, 
ez az adott számítógéptől függ. 

A adatállományokban tárolt adatokat kisebb egységekre, rekordokra 
tagolva kezelhetjük. Egy rekord egy lyukkártya, egy sor a sornyomtatón 
vagy egy sor, amelyet a terminál billentyűzetén gépelünk be. A terminálon 
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való beíráskor vagy lyukszalagra lyukasztáskor a rekord végét egy külön 
karakter, az ún. sorvégjel jelöli. 

A LISP-ben az írást és olvasást b e m e n e t i és k imene t i függvények 
segítségével végezhetjük el. Ezek kivétel nélkül álfüggvények, az írás, ill. ol
vasás a függvények mellékhatásaként megy végbe. Sok esetben a függvények 
értékére nincs is szükségünk, csak a mellékhatásukra. 

Mindezideig megtehettük, hogy nem használtuk a bemeneti és a ki
meneti függvényeket, mert az olvasás—kiértékelés—kiírás körforgásban az 
értelmezőprogram elvégzi a kiértékelendő kifejezések beolvasását és a kife
jezések értékének kiírását. 

Nagyobb programok írásakor azonban a bemeneti és a kimeneti függ
vények már nélkülözhetetlenek. Ha pl. egy függvény definíció törzsében sze
replő kifejezés értékét akarjuk kiírni a függvény kiértékelése közben, akkor 
használnunk kell a kimeneti függvényeket, mivel a körforgásban az értelme
zőprogram csak a legfelső szinten kiértékelt kifejezések értékét írja ki. (Bár a 
TRACE függvénnyel kiírathatjuk egyes kifejezések értékét, de csak megszabott 
formában, ezért ez főként csak nyomkövetési célokra alkalmas.) A kimeneti 
függvényeket kell alkalmaznunk akkor is, ha nem felel meg céljainknak az 
értelmezőprogram által használt kiíratási forma, hanem magunk akarjuk a 
kiírás formáját megválasztani, pl. táblázatokat, grafikonokat, ábrákat aka
runk készíteni. A bemeneti függvényekre pedig szükségünk van akkor, ha 
egy függvény kiértékelése közben kell újabb adatokat beolvasnunk, vagy ha 
egy programot olyan adatokkal is végre akarunk hajtatni , amelyeket nem 
a terminál billentyűzetén írunk be, hanem külső adathordozóról (mágnesle
mezről, mágnesszalagról) olvassuk be őket. 

Azért is ismernünk kell a bemeneti és a kimeneti lehetőségeket, hogy 
egy LISP programot (vagy annak egy részét) hibakeresés, továbbfejlesztés 
vagy újbóli felhasználás céljából megőrizhessünk egy külső adathordozón, 
ahonnan később beolvashatjuk azt. 

A bemeneti és a kimeneti függvényeket két csoportba sorolhatjuk. Az 
egyik csoportba azok tartoznak, amelyek segítségével írhatunk és olvasha
tunk, meghatározhatjuk a kiírás formáját. A másikba pedig azok, ame
lyek segítségével kijelölhetjük, megnyithatjuk, ill. lezárhatjuk azt az adat
állományt, amelyből olvasni vagy amelybe írni akarunk. Az első csoport 
függvényei a legtöbb LISP rendszerben nagyon hasonlóak. 

A legtöbb LISP rendszer a munka kezdetekor automatikusan a terminált 
jelöli ki mind a bemeneti, mind pedig a kimeneti perifériának. Ezért, ha 
csak a terminálon dolgozunk, nem kell használnunk az adatállomány-kijelölő 
függvényeket, a terminált nem kell sem megnyitnunk, sem pedig lezárnunk. 
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A bemeneti és a kimeneti függvények bevezetéséhez ismernünk kell a 
karakterfüzéreket , vagy röviden füzéreket. Ezért először ezeket mutatjuk 
be. 

10.2. A füzérkezelö függvények 

A bemeneti és a kimeneti függvények használatakor fontos szerepet ját
szanak a karakterfüzérek. A füzér az S-kifejezéseknek az atomoktól, a 
listáktól és a pontozott pároktól különböző újabb fajtája. A füzér karak
tersorozat, amelyet idézőjelek (") közé zárva írunk le. A füzérek tetszőleges 
karaktereket, még betűközöket is tartalmazhatnak. A legtöbb LISP rend
szer a füzérekben a nagy- és a kisbetűk használatát egyaránt megengedi. A 
füzérek listák elemei is lehetnek; egy lista tehát atomokon és listákon kívül 
füzéreket is tartalmazhat. Minden füzér értéke önmaga; ebben a füzérek a 
különleges atomokhoz hasonlítanak. 
* (SETQ VERNEFÜZÉR "80 nap a la t t a Föld körül ( I r ta Verne) ") 
"80 nap a l a t t a Föld körül ( í r t a Verne) " 
A füzéreket leggyakrabban a képernyőn vagy sornyomtatón megjeleníthető 
tetszetős kiírások létrehozására használjuk, de fontos szerepük van a szöve
ges információk feldolgozásában is. 

A füzérek kezelésére több függvény is a rendelkezésünkre áll. A STRINGP 
rendszerfüggvénnyel dönthetjük el, hogy egy S-kifejezés füzér-e; a STRINGP 
szerepe a NUMBERP, ül. az ATOM predikátumokéhoz hasonló. Két füzér azonos
ságát a STREQUAL függvénnyel állapíthatjuk meg. 
* (STRINGP VERNEFÜZÉR) 
T 
* (STREQUAL VERNEFÜZÉR "80 nap alatt a Föld körül (Irta Verne) ") 
T 
A CONCAT akárhány-argumentumú függvény argumentumai füzérek, ezeket 
egymás után fűzi, értéke az így létrejövő egyetlen füzér: 
* (CONCAT "SÁS" "KACSA" "PATKÓ" "VÁLYOG") 
"SÁSKACSAPATKÓVÁLYOG" 

A füzérek esetében — mivel ezeknek értéke a füzér maga — felesleges a 
QUOTE függvényt alkalmazni. 

A SUBSTRING függvénynek három argumentuma van, egy füzér és két 
szám. A függvény értéke az eredeti füzér egy része: az a füzér, amelynek 
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karakterei az eredeti füzér karakterei az első sorszámtól a másodikig. Ezért 
egyik szám sem lehet nagyobb, mint a füzér karaktereinek száma, és a 
másodiknak legalább akkorának kell lennie, mint az elsőnek: 

* (SUBSTRING VERNEFÜZÉR 1 7) 
"80 nap " 
A függvényérték a VERNEFÜZÉR-nek az 1. karaktertől a 7. karakterig terjedő 
része. 

Az NCHARS függvény egyargumentumú, az argumentumnak füzérnek kell 
lennie. Értéke a füzér karaktereinek száma (a füzér hossza): 

* (NCHARS VERNEFÜZÉR) 
39 

10.2.1. A füzérek és a szimbólumok 

Vannak olyan függvények, amelyekkel szimbólumokból füzéreket, ill. füzé
rekből szimbólumokat készíthetünk. A MKSTRING függvény argumentuma egy 
atom, a függvény az atom nyomtatási nevének karaktereiből egy füzért hoz 
létre: 

* (MKSTRING 'EMLŐSÖK) 
"EMLŐSÖK" 

Ennek a feladatnak a fordítottját végzi el a MKATOM; egy füzér az argumen
tuma, a füzér karaktereiből álló szimbólum az értéke: 

* (MKATOM "EMLŐSÖK") 
EMLŐSÖK 

Láttuk, hogy a füzérekben különleges, a szimbólumokban meg nem engedett 
karakterek is szerepelhetnek. Mi történik, ha a MKATOM függvényt olyan 
füzérre alkalmazzuk, amely ilyen karaktereket is tartalmaz? 

* (MKATOM "KÉTSZER 2 NÉHA 5?") 
KÉTSZER* 2% NÉHA* 5%? 
Mint látható, minden olyan karakter elé, amely szimbolikus atomban nem 
szerepelhet, az értelmező egy különleges karaktert (itt a % jelet) helyez. 
Ezt a karaktert escape karakternek, magyarul mentesítőjelnek, röviden 
mentőjelnek nevezzük, mert mentesít a különleges karakterek használatá
nak tilalma alól. A mentőjelet olyan szimbólumok létrehozására használhat
juk, amelyekben eddig meg nem engedett karakterek, pl. elhatárolójelek is 
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szerepelhetnek. Magát a mentőjelet is lehet szimbólumban használni, ilyen
kor meg kell kettőzni, vagyis eléje kell írni a mentőjelet: 
* (MKSTRING '%100% %%-0S% NÖ) 
"100 %-0S NÖ" 
Mint láthatjuk, a mentőjelek eltűnnek a szimbólumból akkor, ha füzérré 
alakítjuk: ezek nem számítanak a szimbólum karakterei közé. 

A mentőjelek bevezetése után módosítanunk kell a szimbolikus ato
mokra az 1. fejezetben adott definíciót: a szimbolikus atomok betű
kön és számokon kívül olyan különleges — betűtől és számjegytől 
különböző — karaktereket is tartalmazhatnak, amelyek előtt men-
tőjel áll. 

A mentőjelet több LISP rendszer is arra használja, hogy segítségével 
„megvédje" a rendszerfüggvények nevét és a rendszer által különleges cé
lokra használt változókat. Ha nem használunk mentőjelet, akkor ezekben a 
rendszerekben nem fenyeget az a veszély, hogy akaratlanul újradefiniálunk 
egy rendszerfüggvényt, vagy a rendszer által más célra használt változónak 
új értéket adunk. Nagy LISP programokban azonban hasznos lehet a mentő
jelek használata, ha el akarjuk kerülni, hogy a program különböző részeiben 
más-más célra használt szimbólumok nevei egybeessenek. Ekkor azonban 
előzőleg tájékozódnunk kell a rendszer által használt nevekről is, hogy az 
ezekkel való ütközést elkerüljük. 

10.2.2. A füzérek és a listák 

A füzéreket szimbólummá és a szimbólumokat füzérré alakító függvényeken 
kívül léteznek szimbólumokat listává és listákat szimbólummá alakító függ
vények is. A PACK függvény argumentuma egy lista, értéke olyan szimbólum, 
amely a lista elemeinek karaktereiből áll: 
* (PACK '(SÁS KACSA PATKÓ VÁLYOG)) 
SÁSKACSAPATKÓVALYOG 

A következő példában egy tulajdonságlistában összetett attribútumokhoz 
tartozó tulajdonságokat keresünk meg: 
* (PUT 'MAGYARORSZÁG "XIX-SZÁZADI-FÖVÁROS 'BUDA) 
BUDA 
* (PUT 'MAGYARORSZÁG 'XX-SZÁZADI-FÖVÁROS 'BUDAPEST) 
BUDAPEST 
* (DE FŐVÁROSA (ORSZÁG KORSZAK) 
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(GETP ORSZÁG (PACK (LIST KORSZAK '-SZÁZADI-FŐVÁROS)))) 

FŐVÁROSA 

* (FŐVÁROSA 'MAGYARORSZÁG 'XIX) 

BUDA 

Ügyeljünk arra, hogy ha az argumentum elemei között listák is vannak, ak
kor ezeknek a karakterei (a zárójelekkel és az atomokat e lválasztó szóközzel 
együtt ) belekerülnek a függvényértékbe: 

* (PACK '(A (B C) D)) 

AX(BX CX)D 

A PACK függvénnyel ellentétes az UNPACK funkciója, ennek argumentuma egy 
szimbólum, értéke pedig lista, amelynek atomjai a szimbólum karakterei 
(egyes LISP változatokban ennek a függvénynek a neve EXPLODE): 

* (UNPACK 'HETEDHÉTORSZÁGRA) 

( H E T E D H É T O R S Z Á G R A ) 

Ez meglehetősen kiszélesíti a füzérekkel végezhető műveletek lehetőségeit . 
Definiáljunk egy függvényt , amely egy füzér megfordítottját állítja elő!* 

* (DE FÜZFORD (FÜZÉR) 

(MKSTRING (PACK (REVERSE (UNPACK (MKATOM FÜZÉR> 

FÜZFORD 

* (FÜZFORD "GÉZA KÉK AZ ÉG") 

"GÉ ZA KÉK AZÉG" 

* (FÜZFORD "AKI TAKARÍ.T RÁM AZ A MÁRTÍR A KATIKA") 

"AKITAK A RÍTRÁM A ZA MÁR TÍRAKAT IKA" 

Az UNPACK függvény segítségével sokkal egyszerűbben definiálhatjuk a 7 .2 .1 . 
pontban megismert KIGYÜJT függvényt, amely egy sz imbólumokból álló lis
tából kiválasztja az adott karaktersorozattal kezdődő szimbólumokat: 

* (DE KIGYÜJT (SZIMBÓLUMOK ELEJE) 
(AZOK SZIMBÓLUMOK 

(FUNCTION 
(LAMBDA (ELEM) 

(UGYANÚGY-KEZDÖDIK 
(UNPACK ELEJE) 
(UNPACK ELEM> 

A SZIMBÓLUMOK közül a 
megfeleltt kezdetüek 
kiválasztása 

Karakterekre bontjuk az 
argumentumokat 

A második példát Horváth István szíves engedelmével közöljük. 
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Function KIGYŰJT redefined 
KIGYÜJT 
A KIGYÜJT előző definíciójában három változó szerepelt, a harmadikra az 
újabb definícióban nincs szükség, mivel nem az ALPHORDER predikátummal 
végezzük az összehasonlítást. A segédfüggvények definíciója: 
* (DE UGYANŰGY-KEZDÖDIK (KEZDET SZÓ) ;Predikátum. azt vizagálja, 

(EQUAL KEZDET ; hogy a SZÓ eleje 
(ELSÖ-N SZÓ (LENGTH KEZDET> ; megegyezik-e a KEZDET-tel 

UGYANŰGY-KEZDÖDIK 
* (DE ELSÖ-N (LISTA SZÁM) .LISTA elejéről 

(COND ((ZEROP SZÁM) NIL) ; leválasztja 
((LESSP (LENGTH LISTA) SZÁM) NIL) ; az első SZÁM elemet 
((ONEP SZÁM) (LIST (CAR LISTA))) 
(T (APPEND (LIST (CAR LISTA)) 

(ELSÖ-N (CDR LISTA) (SUB1 SZÁM> 
ELSÖ-N 
Egy lista elemei közül az AL karakterekkel kezdődőekeket választjuk ki: 
* (KIGYÜJT "(ALMA ALMÁRIUM AKARAT APRÓ AMULETT ALAMUSZI) 'AL) 
(ALMA ALMÁRIUM ALAMUSZI) 

10.3. Az S-kifejezések olvasása és írása 

A legegyszerűbb bemeneti és kimeneti függvények egy S-kifejezés olvasására 
vagy írására szolgálnak. 

A REÁD függvénnyel, amelynek nincs argumentuma, egy S-kifejezést ol
vashatunk be. A (REÁD) forma kiértékelésekor az értelmezőprogram megáll, 
és egy S-kifejezés beolvasására várakozik. A beolvasandó kifejezést párbe
szédes üzemmódban a terminál billentyűzetén írhatja be a felhasználó, de 
az értelmezőprogram olvashat más adathordozóról, pl. mágneslemezről is. 
Következő példáinkban feltételezzük, hogy a terminálról olvasunk. Később, 
a 10.5. szakaszban látjuk majd, hogyan lehet más bemenő perifériát kije
lölni. A REÁD egy S-kifejezést olvas be, tehát addig olvas, amíg a kifejezés 
végét meg nem találja: atom beolvasásakor az atom végét jelentő szóközt, 
vagy sorvégjelet, lista vagy pontozott pár beolvasásakor az azt bezáró zá
rójelet, füzér esetében pedig a bezáró idézőjelet. A REÁD függvény értéke a 
beolvasott kifejezés, amely nem értékelődik ki: 
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* (REÁD) 

* (A B (C D)) 

(A B (C D)) 

A fenti párbeszédben a (REÁD) függvénykifejezés beírása után írjuk be a 
beolvasandó S-kifejezést, erre válaszul az értelmező kiírja a (REÁD) függvény 
értékét, azaz a beolvasott kifejezést. 

A REÁD függvény által beolvasott kifejezésekben szereplő atomokat az 
értelmezőprogram megvizsgálja, és ha azok a rendszer nyilvántartásában 
még nem szerepeltek, akkor új atomként a létező atomok listáján helyezi el 
őket. 

A beolvasott atom mentőjelet is tartalmazhat: 

* (REÁD) 
* KlX AZX?X MlX AZX?X VAGY* ÚGY%! 
KlX AZX?X MIX AZX?X VAGYX ÚGYX! 
Füzért is beolvashatunk: 
* (SETQ ALFA (REÁD)) 
* "HuSVÉRTÖL PIROSUXT GYÁSZTÉR" 
"HÖSVÉRTÖL PIROSULT GYÁSZTÉR" 

A REÁD használatakor az értelmező semmilyen figyelmeztetéssel sem 
jelzi, hogy minek a beolvasására vár, a felhasználónak mit kell beírnia. Ezért 
célszerű, ha a REÁD alkalmazása előtt egy figyelmeztető üzenet kiírásáról 
gondoskodunk. 

Az üzenetet egy kimeneti függvénnyel írhatjuk ki. Ilyen függvény a 
PRINT, amelynek egyetlen argumentuma egy tetszőleges S-kifejezés, ez kiér
tékelődik, és mellékhatásként kiíródik az értéke. Ez az érték a PRINT értéke 
is: 

* (PRINT (CDR *(A B C D))) 
(B C D) 
(B C D) 

A (CDR '(AB C D)) kifejezés kiértékelődik, értéke pedig kétszer is kiíródik; 
első ízben a PRINT függvény mellékhatása miatt, másodszor pedig a kiér
tékelés eredményeként, a (PRINT (CDR '(A B C D))) kifejezés értékeként. A 
PRINT által kiírt érték után az értelmezőprogram új sort kezd, az ezt követő 
kiírás tehát új sorban jelenik meg. 

Ha a kiírandó szimbólum mentőjelet tartalmaz, a PRINT függvény ezt is 
megjeleníti: 
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* (PRINT "A%*%*2%+B%*%*2) 
A%*%*2%+B%*%*2 
A%*%*2%+B%*%*2 

A PRINT függvénnyel karakterfüzéreket is kiírathatunk: 

* (PRINT "HÁNYAT LÉP A VERÉB EGY ÉVBEN?") 
"HÁNYAT LÉP A VERÉB EGY ÉVBEN?" 
"HÁNYAT LÉP A VERÉB EGY ÉVBEN?" 
Figyeljük meg, hogy a karakterfüzér kiírásakor a PRINT függvény az azt 
körülvevő idézőjeleket is megjeleníti a képernyőn, ill. sornyomtatón. 

A következő példában olyan függvényt definiálunk, amely a REÁD függ
vénnyel olvas be S-kifejezéseket, az olvasás előtt pedig a PRINT függvénnyel 
jelzi, hogy mit kell beírnunk. Vezessük be először a HÁNYADIK függvényt, 
amelynek két a rgumentuma van, egy S-kifejezés és egy lista! A függvény 
értéke NIL, ha a lista nem tartalmazza az S-kifejezést a legfelső szinten, ha 
pedig tar talmazza, akkor a függvény értéke azt adja meg, hogy az S-kifejezés 
a listának hányadik eleme. A függvény az INDEX segédfüggvénnyel számítja 
ki a sorszámot. 
* (DE HÁNYADIK (ELEM LISTA) (INDEX ELEM LISTA 1)) 
HÁNYADIK 
*(DE INDEX (ELEM LISTA N) 

(COND ((NULL LISTA) NIL) 
((EQ (CAR LISTA) ELEM) N) 
(T (INDEX ELEM (CDR LISTA) (ADD1 N> 

INDEX 
* (HÁNYADIK 'HÁROM '(EGY KETTŐ HÁROM NÉGY)) 
3 

Változtassuk meg most a függvény definícióját! A vizsgálandó elemet és 
listát ne argumentumként kapja meg, hanem folytasson velünk párbeszédet: 
szólítson fel arra, hogy a terminálon írjuk be a megkeresendő elemet, majd 
a listát is. Legyen az új függvény neve PÁRBESZÉDES-HÁNYADIK, argumentuma 
nincs. A függvény értéke az S-kifejezés sorszáma a lista elemei között, ill. NIL, 
ha a kifejezés nem eleme a listának. Segédfüggvény ként i t t is felhasználjuk 
az INDEX függvényt: 

* (DE PÁRBESZÉDES-HÁNYADIK () 
(PRINT "ÍRD BE AZ ELEMET") 
(INDEX (REÁD) (PROGN (PRINT "ÍRD BE A LISTÁT") (REÁD)) 1)) 

PÁRBESZÉDES-HÁNYADIK 
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Az INDEX függvény második argumentumában a PROGN függvény első argu
mentuma tartalmazza a kiírandó szöveget, a második pedig a (REÁD) függ
vénykifejezés, így érjük el azt, hogy az INDEX értéke a beolvasott kifejezés le
gyen; mivel még a beolvasás előtt ki kell írnunk a terminálra a figyelmeztető 
üzenetet, szükségünk van a PRINT mellékhatására, de nincs szükségünk az 
értékére. Megjegyezzük, hogy a bemeneti és a kimeneti függvények használa
takor gyakran alkalmazzuk hasonló módon a PR0G1 vagy a PROGN függvényt. 
Ezután a párbeszéd a következő lehet: 

* (PÁRBESZÉDES-HÁNYADIK) 
"ÍRD BE AZ ELEMET" 
* GAMMA 
"ÍRD BE A LISTÁT" 
* (ALFA BÉTA GAMMA DELTA EPSILON) 
3 
* (PÁRBESZÉDES-HÁNYADIK) 
"ÍRD BE AZ ELEMET" 
* OMEGA 
"ÍRD BE A LISTÁT" 
* (ALFA BÉTA GAMMA DELTA EPSILON) 
NIL 

A PRINT függvény segítségével egy függvény kiértékelése közben kiírat
hatjuk egyes, a függvény törzsében szereplő kifejezések értékét. Ha csak 
egyes részeredményekre van szükségünk, kevesebb, ill. áttekinthetőbb kií
rással követhetjük nyomon a kiértékelés menetét, mintha a TRACE függvényt 
használnánk. A 4.1. szakaszban ÚJ-REVERSE néven definiáltunk egy függ
vényt, amely megfordítja egy lista elemeinek sorrendjét. Segédfüggvényként 
az ÖJ-REVERSE1 függvényt használtuk: 

* (ŰJ-REVERSE '(BAGOLY IS BÍRÓ A MAGA HÁZÁBAN)) 
(HÁZÁBAN MAGA A BÍRÓ IS BAGOLY) 
A kiértékelés egyes lépéseinek eredményét megjeleníthetjük úgy, hogy az 
ÚJ-REVERSEl függvény definiálásakor a függvény törzsében kiíratjuk a (CONS 
(CAR LIS) MUNKA) kifejezés értékét: 

* (DE ÚJ-REVERSEl (LIS MUNKA) 
(COND ((NULL LIS) MUNKA) 

(T (ÖJ-REVERSE1 (CDR LIS) 
(PRINT (CONS (CAR LIS) MUNKA> ;kiíratás 

Function ÚJ-REVERSEl redefined 
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ÚJ-REVERSE1 

* (ÚJ-REVERSE '(BAGOLY IS BÍRÓ A MAGA HÁZÁBAN)) 
(BAGOLY) 
(IS BAGOLY) 
(BÍRÓ IS BAGOLY) 
(A BÍRÓ IS BAGOLY) 
(MAGA A BÍRÓ IS BAGOLY) 
(HÁZÁBAN MAGA A BÍRÓ IS BAGOLY) 
(HÁZÁBAN MAGA A BÍRÓ IS BAGOLY) 

A függvény kiértékelésekor minden lépésben kiíródik a (CONS (CAR LIS) 
MUNKA) kifejezés értéke. Az utolsó érték — a megfordított lista — kétszer 
jelenik meg, egyszer a PRINT függvénnyel való kiíratás hatására, ezután az 
értelmező program is kiírja, mint a kifejezés értékét. 

A PRINT függvény olyan formában jelenít meg egy S-kifejezést, amilyen 
formában a REÁD függvény beolvasáskor várja azt. Ha a PRINT függvénnyel 
valamilyen külső adathordozóra — pl. mágnesszalagra, mágneslemezre — 
írunk ki egy kifejezést, azt onnan a REÁD később vissza tudja olvasni. Ezért, 
ha a kiírás eredményét újból az értelmezőprogrammal akarjuk beolvastatni, 
akkor rendszerint a PRINT függvényt használjuk. 

Más kimeneti függvények inkább arra használhatók, hogy a felhasználó 
által jól olvasható formában jelenítsük meg az eredményeket. Ilyen a PRIN2 
és a PRIN1 függvény. A PRIN2 csak abban különbözik a PRINT függvénytől, 
hogy a kiírás befejezése után nem következik új sor, ezért a következő kiírás 
ugyanabba a sorba kerül. A PRIN2 függvény értéke ugyancsak az argumen
tumának az értéke. A függvényt bonyolultabb kiírási formák, táblázatok, 
ábrák készítéséhez használhatjuk. 

* (PRIN2 (CDR ' ( A B C D) ) ) 

(B C D) (B C D) 

* (PRIN2 "KI AZ? MI AZ? VAGY ÚGY!") 
MKI AZ? MI AZ? VAGY ÚGY!""KI AZ? MI AZ? VAGY ÚGY!" 

A kiírt S-kifejezés után az értelmezőprogram ugyanabba a sorba írja ki a 
függvény értékét. 

A PRIN1 függvény argumentuma ugyancsak tetszőleges S-kifejezés lehet, 
ennek értéke lesz a függvény értéke is. A PRIN1 által kiírt érték után sem 
következik új sor. A PRIN2 függvénytől abban különbözik, hogy nem írja 
ki a kifejezésben szereplő mentőjeleket, sem pedig a füzéreket közrefogó 
idézőjeleket, így kényelmesen olvasható kiírási képet állít elő: 
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* (PRINl 'A%*%*2%+B%*%*2) 
A**2+B**2A%*%*2X+B%*%*2 

* (PRINl "KI AZ? MI AZ? VAGY ÚGY!") 
KI AZ? MI AZ? VAGY ÚGY!"KI AZ? MI AZ? VAGY ÚGY!M 

Ezekben a példákban láthattuk, hogy a kiírási képet zavarja, ha a kime
neti függvények értéke is kiíródik, hiszen ezeket a függvényeket nem értékük, 
hanem mellékhatásuk kedvéért használjuk. Ezért a bemeneti és kimeneti 
függvényeket gyakran PROG szerkezetben, vagy a PR0G1, ül. a PROGN függvény 
argumentumaként adjuk meg, ezzel kerülhetjük el fölösleges értékek kiírá
sát. Ezért használtuk a PÁRBESZÉDES-HÁNYADIK függvény definíciójában is a 
PROGN függvényt. 

Néhány további függvény a kiírási forma kialakítására használható. 
A SPACES függvénynek egy argumentuma van, ennek értéke mindig 

szám. A függvény hatására az argumentum értékének megfelelő számú szó
köz íródik: 

* (PROGN (PRINl "KI AZ? MI AZ? VAGY ÚGY!") 
(SPACES 2) 
(PRINl "FORDULJ BE ÉS ALUDJ!")) 

KI AZ? MI AZ? VAGY ÚGY! FORDULJ BE ÉS ALUDJ!"FORDULJ BE ÉS ALUDJ!" 

A TERPRI függvénynek nincs argumentuma, hatására az éppen kiírt 
rekord befejeződik, a kiírás további része új rekordba kerül, a képernyőn 
új sorba íródik. A függvény értéke NIL. Ha pl. a PRINl függvény többszöri 
alkalmazásával több kifejezés értékét egy sorba írattuk, utána a TERPRI 
függvénnyel kezdhetünk új sort. Hibát okozhat, ha ezt elfelejtjük. 

* (PROGN (PRINl "KI AZ? MI AZ? VAGY ÚGY!") 
(TERPRI) 
(PRINl "FORDULJ BE ÉS ALUDJ!") 
(TERPRI)) 

KI AZ? MI AZ? VAGY ÚGY! 
FORDULJ BE ÉS ALUDJ! 
NIL 

Az EJECT függvény szintén argumentum nélküli függvény, értéke NIL: 
hatására a kimeneti periférián — ha az sornyomtató — lapváltás megy 
végbe. 

Néhány további példa segítségével bemutatjuk a PRINT, PRINl és PRIN2 
függvények közötti különbséget: 
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* (PROGN (PRINT 'ALMA) (PRINT "BARACK")) 
ALMA 
"BARACK" 
"BARACK" 
* (PROGN (PRIN2 'ALMA) (SPACES 1) (PRIN2 "BARACK") (TERPRI)) 
ALMA "BARACK" 
NIL 
* (PROGN (PRIN1 'ALMA) (SPACES 1) (PRIN1 "BARACK") (TERPRI)) 
ALMA BARACK 
NIL 

Módosítsuk most az ÖJ-REVERSE függvény ÖJ-REVERSE1 segédfüggvényé
nek definícióját! A kifejezések előtt egy szöveget is írjunk ki, hogy a kiíratás 
áttekinthetőbb legyen: 

* (DE ÚJ-REVERSEl (LIS MUNKA) 
(COND ((NULL LIS) MUNKA) 

(T (ÚJ-REVERSE1 (CDR LIS) 
(PROGN (PRIN1 "A MEGFORDÍTOTT LISTA:") ;Szöveg 

(SPACES 2) ; kiíratása 
(PRINT (CONS (CAR LIS) MUNKA> 

Function ÚJ-REVERSE1 redefined 
ÚJ-REVERSE1 
Ezután 
* (ÚJ-REVERSE '(BAGOLY IS BÍRÓ A MAGA HÁZÁBAN)) 
A MEGFORDÍTOTT LISTA 
A MEGFORDÍTOTT LISTA 
A MEGFORDÍTOTT LISTA 
A MEGFORDÍTOTT LISTA 
A MEGFORDÍTOTT LISTA 
A MEGFORDÍTOTT LISTA 

(BAGOLY) 
(IS BAGOLY) 
(BÍRÓ IS BAGOLY) 
(A BÍRÓ IS BAGOLY) 
(MAGA A BÍRÓ IS BAGOLY) 
(HÁZÁBAN MAGA A BÍRÓ IS BAGOLY) 

(HÁZÁBAN MAGA A BÍRÓ IS BAGOLY) 

A legtöbb LISP rendszerben megtalálható a PRETTYPRINT függvény, 
amely egy S-kifejezést „tetszetős", azaz a lista szerkezetének megfelelően 
tördelt formában ír ki; az azonos szintnek megfelelő atomokat, ill. zárójeleket 
egymás alá írja. A függvény egyetlen argumentuma a kiírandó S-kifejezés; 
a függvény értéke az argumentum értéke lesz: 
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* (SETQ L ' (A (B C (D (E) F) G (H)) K)) 

(A (B C (D (E) F) G (H)) K) 

* (PRETTYPRINT L) 
(A (B C 

(D (E) F) 
G 
(H)) 

K)(A (B C (D (E) F) G (H)) K) 

A PRETTYPRINT függvénnyel való kiíratás után — ugyanúgy, mint a PRIN1, 
PRIN2 függvényeknél — nem következik soremelés. 

A READC bemeneti függvénynek nincs argumentuma. Egyetlen karaktert 
olvas be, segítségével kifejezéseket karakterenként olvashatunk be. Definiál
juk az OLVAS függvényt! Ez mindaddig olvas új karaktereket, amíg vesszőt 
vagy szóközt nem talál, ekkor a beolvasott karakterekből egy füzért készít 
és ezt kiírja. A vessző és szóköz karaktereket a VESSZŐ és SZÓKÖZ változókban 
helyezzük el: 

* (SETQ VESSZŐ '%,) 

* (SETQ SZÓKÖZ 'X ) 
% 
* (DE OLVAS () 

(PROG (LISTA KARAKTER) ;A LISTA változóban 
gyűjti a karaktereket 
Címke 
A beolvasott karakter 
Vesszőig vagy szóközig 
keres 
Ha vesszőt vagy 
szóközt talál, kiírja 
a fordított listából 

KÖVETKEZŐ 
(SETQ KARAKTER (READC)) 
<C0ND <(0R (EQ KARAKTER VESSZŐ) 

(EQ KARAKTER SZÓKÖZ)) 
(RETURN 

(PRINT 
(MKSTRING 

(PACK (REVERSE LISTA>; készített füzért 
(T (SETQ LISTA ;Különben a listához 

(CONS KARAKTER LISTA>; csatolja a karaktert 
(GO KÖVETKEZÖ> ;Az iteráció 

; következő lépése 
OLVAS 
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A függvény a beolvasott karakterekből füzéreket készít. Az alábbi példában 
ciklusban alkalmazzuk az OLVAS függvényt. Hétszeri alkalmazásával beolvas
suk és füzérré alakítjuk a hét törpe nevét, amelyeket egymástól vesszővel 
elválasztva írtunk le: 

* (RPT 7 '(OLVAS))SZENDE,SZUNDI,TUDOR,VIDOR,HAPCI,MORGÓ,KUKA 

"SZENDE" 

"SZUNDI" 

"TUDOR" 

"VIDOR" 

"HAPCI" 

"MORGÓ" 

"KUKA" 

NIL 

Az OLVAS függvényt a DO segítségével is definiálhatjuk: 

* (DE OLVAS () 
(DO ((LISTA NIL (CONS KARAKTER LISTA)) ;Változ61ista 

(KARAKTER NIL (READC))) 
((OR (EQ KARAKTER VESSZŐ) ;Feltétel 

(EQ KARAKTER SZÓKÖZ)) 
(PRINT (MKSTRING (PACK (REVERSE LISTA> ;Tevékenység 

Function OLVAS redefined 
OLVAS 
Vegyük észre, hogy a DO törzse hiányzik, a „ változtatás"-ba és a megállási 
feltételt követő tevékenységbe építettük be az elvégzendő feladatot. 

A bemeneti és a kimeneti függvényekkel hibaüzenetet is kiírhatunk, ha 
egy kifejezés értékének ellenőrzésekor azt tapasztaljuk, hogy az nem meg
engedett érték; pl. nem szám, ha számnak kellene lennie. A 3.5. szakaszban 
definiált FAKTORIÁLIS függvény definícióját így egészíthetjük ki az argumen
tum vizsgálatával és hibaüzenetekkel: 

* (DE FAKTORIÁLIS (N) 

(COND ((NOT (NUMBERP NO) 
(PRIN1 "HIBA: - FAKTORIÁLIS ARGUMENTUMA NEM SZÁM — " ) 
(SPACES 2) 
(PRINT N)) 
((MINUSP N) 
(PRIN1 "HIBA: - FAKTORIÁLIS ARGUMENTUMA NEGATlV — " ) 
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(SPACES 2) 

(PRINT N)) 

((ZEROP N) 1) 

(T (TIMES N (FAKTORIÁLIS (SUB1 N> 

Funct ion FAKTORIÁLIS redef ined 

FAKTORIÁLIS 

* (FAKTORIÁLIS 'N) 

HIBA: - FAKTORIÁLIS ARGUMENTUMA NEM SZÁM — N 
N 
* (FAKTORIÁLIS -5) 
HIBA: - FAKTORIÁLIS ARGUMENTUMA NEGATÍV — -B 
-5 

10.4. Összetett feladatok 

Egy ősi keleti legenda szerint Hanoi városában egy rúdra 64 különböző 
átmérőjű, középen kifúrt korongot fűztek fel az átmérő nagysága szerinti 
sorrendben: legalul van a legnagyobb átmérőjű korong. Szentéletű szerze
teseknek valamennyi korongot egy másik rúdra kell áthelyeznie úgy, hogy 
végül a korongok ezen ugyancsak a kiinduló sorrendben helyezkedjenek el. 
Segédeszközül használhatnak egy harmadik rudat, ideiglenesen erre is elhe
lyezhetnek korongokat. Egy lépésben egyetlen korongot tehetnek át az egyik 
rúdról a másik két rúd valamelyikére. Az áthelyezések során sohasem kerül
het nagyobb átmérőjű korong egy kisebb átmérőjű korong fölé. A legenda 
szerint a világnak akkor lesz vége, ha a szerzetesek befejezték a korongok 
áthelyezését. 

Ez a feladat a „Hanoi tornyok" néven vált ismertté. Jelölje a három 
rudat rendre RÍ, R2és RS! Kezdetben az RÍ rúdon helyezkednek el csökkenő 
nagyság szerinti sorrendben a korongok, az R2éa az RSrúd üres. A feladatot 
akkor oldottuk meg, ha a korongok — ugyanebben a sorrendben — az RS 
rúdra kerültek át. 

Az n korong áthelyezésének feladatát visszavezethetjük n — í korong 
áthelyezésének esetére: 
— először a felső n - 1 darab korongot átvisszük az RÍ rúdról az R2 rúdra, 

segédrúdnak az RS rudat használjuk. Az RÍ rúdon csak az n-edik korong 
marad; 
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rud. rúd 2 

Kiinduló helyzet 

rud-3 

rudi nido rúd 3 

A korongok átrakása után 

10.1. ábra. A Hanoi tornyok 

— az n-edik korongot áttesszük az R1-T&\ az RS rúdra; 
— az n - 1 darab korongot az R2 rúdról áttesszük az RS rúdra, segédrúdnak 

az RÍ rudat használjuk. 
Az algoritmus megfogalmazásából kiolvashatjuk, hogy a feladatot re

kurzívan definiált függvénnyel oldhatjuk meg. Kettős rekurziót kell alkal
maznunk: mindkétszer n - 1 korongot helyezünk át, először az RÍ rúdról az 
R2 rúdra, majd pedig az R2 rúdról az RS rúdra. A rekurzív eljárás akkor 
fejeződik be, ha n értéke nullával egyenlő. 

A kérdés az, hogyan írjuk Je egy korong áthelyezését egyik rúdról a má
sikra. Felmerülhet a gondolat, hogy a korongokat sorszámokkal jelöljük, és 
az egy rúdon lévő korongokat a rudat jelölő szimbólum tulajdonságlista-
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ján helyezzük el. Egy másik lehetőség, hogy a korongokhoz rendeljük hozzá 
annak a rúdnak a szimbólumát, amelyre éppen fel vannak fűzve. Belát
hatjuk azonban, hogy egyszerűbb ábrázolással is megoldhatjuk a feladatot. 
Mivel a rudakról mindig csak a legfelső korongot Vehetjük el, ül. csak leg
felülre helyezhetünk el korongot, ezért az átrakás menetét pontosan leír
hatjuk, ha csak azt tartjuk számon, hogy egy-egy lépésben melyik rúdról 
melyikre helyezzük át a korongot. (A rudakat voltaképpen úgy tekinthetjük, 
mint veremtárakat, mivel mindig csak a legfelső koronghoz férhetünk hozzá.) 
Elegendő tehát csak a három rudat számon tar tanunk, és lépésenként azt 
kiírnunk, hogy az adott lépésben melyik rúdról melyik rúdra helyezünk át 
korongot. Az egyes lépések eredményét nem is őrizzük meg. A függvényde
finíció tehát a következő lehet: 
* (DE HANOI (N RÚD1 RÖD2 RÖD3) ;RÖDl-röl RÚD3-ra 

(COND ((ZEROP N) NIL) 
(T (HANOI (SUB1 N) RÖD1 RÖD3 RÚD2);RŰDl-rö l RÖD2-re 

(HONNAN-HOVÁ N RÖD1 RÚD3) ;Ki í r j a az á the lyezés t 
(HANOI (SUB1 N) RÚD2 RÚD1 RÚD3>;RÚD2-röl RÚD3-ra 

HANOI 
A függvény első változója N, az áthelyezendő korongok száma; RÖD1, RÖD2 és 
RÖD3 pedig a rudakat jelölő szimbólumok. RÖD1 a kiinduló RÍ rúdnak, RÚD2 az 
R2 segédrúdnak, RÚD3 pedig az RS rúdnak felel meg, amelyre a korongokat 
át kell helyeznünk. A függvény törzsében a feltételes kifejezés „implicit 
progn" lehetőségét használjuk; a T feltételt három tevékenység követi. A 
függvény első rekurzív alkalmazásakor az n ' - 1 számú korongot a RÚDl-ről 
a RÚD2-re tesszük át , és eközben RÖD3 a segédrúd. Hasonlóan értelmezhető 
a második rekurzív függvényalkalmazás is, ekkor a korongokat a RÚD2-ről 
RÚD3-ra tesszük át . A HONNAN-HOVÁ függvény azt írja ki, hogy melyik rúdról 
melyikre helyezzük át az N-edik korongot: 
* (DE HONNAN-HOVA (N RÚD1 RÚD3) 

(SPACES 3) 
(PRIN2 N) 
(PRIN1 ". KORONGOT AZ ") 
(PRIN2 RÚD1) 
(PRIN1 M RÚDRÓL AZ ") 
(PRIN2 RÖD3) 
(PRIN1 " RŰDRA TETTÜK ÁT") 
(TERPRI)) 

HONNAN-HOVA 
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A kiírásban a PRINl és PRIN2 függvényt használjuk, hogy a kiírt szöveg után 
ne kezdődjék új sor; ezért az utolsó kiírás után a TERPRI függvénnyel soreme
lésről is kell gondoskodnunk. A PRINl függvény hatására a karakterfüzérek 
idézőjel nélkül íródnak ki. 

Alkalmazzuk a HANOI függvényt három korongra! A rudakat jelöljék az 
RÍ, R2 és R3 szimbólumok: 

* (HANOI 3 'RÍ *R2 'R3) 
1. KORONGOT AZ RÍ RÖDRÓL AZ R3 RÚDRA TETTÜK ÁT 
2. KORONGOT AZ RÍ RÚDRÓL AZ R2 RÚDRA TETTÜK AT 
1. KORONGOT AZ R3 RÚDRÓL AZ R2 RÚDRA TETTÜK ÁT 
3. KORONGOT AZ RÍ RÚDRÓL AZ R3 RÚDRA TETTÜK ÁT 
1. KORONGOT AZ R2 RÚDRÓL AZ RÍ RÚDRA TETTÜK ÁT 
2. KORONGOT AZ R2 RÚDRÓL AZ R3 RÚDRA TETTÜK ÁT 
1. KORONGOT AZ RÍ RÚDRÓL AZ R3 RÚDRA TETTÜK ÁT 

NIL 
A feladat megoldásának egy másik változatában a HANOI függvény fej

lécet ír ki az egyes lépéseket leíró sorok előtt, majd a rekurzív HANOII se
gédfüggvényt alkalmazza. Az egyes lépések végrehajtását kiíró HONNAN-HOVÁ 
függvényt is megfelelően módosítanunk kell: 

* (DE HANOI (N RÚD1 RÚD2 RÚD3) 
(SPACES 3) 
(PRINl "AZ ÁTVITT KORONG SORSZÁMA") ;A fejléc kiírása 
(SPACES 3) 
(PRINl "HONNAN") 
(SPACES 3) 
(PRINl "HOVÁ") 
(TERPRI) ;A fejléc vége 
(HANOII N RÚD1 RÚD2 RÚD3)) 

Function HANOI redeflned 
HANOI 
* (DE HANOII (N RÚD1 RÚD2 RÚD3) 

(COND ((ZEROP N) NIL) 
(T (HANOII (SUB1 N) RÚD1 RÚD3 RÚD2) 

(HONNAN-HOVÁ N RÚD1 RÚD3) 
(HANOII (SUB1 N) RÚD2 RÚD1 RÚD3> 

HANOII 
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* (DE HONNAN-HOVA (N RÖD1 RÖD3) 
(SPACES 16) 
(PRIN2 N) 
(SPACES 16) 
(PRIN2 RÚD1) 
(SPACES 6) 
(PRINT RÖD3)) 

---Function HONNAN-HOVÁ redefined 
HONNAN-HOVA 
* (HANOI 3 'RÍ 'R2 *R3) 

AZ ÁTVITT KORONG SORSZÁMA 
I 
2 
1 
3 
1 
2 
1 

NIL 

HONNAN 
RÍ 
RÍ 
R3 
RÍ 
R2 
R2 
RÍ 

HOVA 
R3 
R2 
R2 
R3 
RÍ 
R3 
R3 

Egy másik példán az ún. szisztematikus szöveggenerálást mutatjuk 
be. így nevezzük azokat a feladatokat, amelyekben állandó szövegrészek 
közé — bizonyos szabályok szerint — változó szövegeket kell beillesztenünk. 
Szinte minden nép népköltészetében ismerünk olyan verses mondókákat, 
amelyekben egy tréfás szöveg több versszakon keresztül ismétlődik egyre 
újabb sorokkal bővülve, amelyek azonban csak egy-egy szóban térnek el 
az előzőktől. Ilyen a közismert magyar népdal, a Kitrákotty-mese, ennek a 
szövegét így állíthatjuk elő: 

* (DE KITRÁKOTTY-MESE (LIS) (VERSSZAK LIS NIL)) 
KITRAKOTTY-MESE 
* (DE VERSSZAK (LIS MUN) 

(COND ((NULL LIS) NIL) 
(T (PRIN1 "ÉN ELMENTEM A vAsARBA FÉLPÉNZEN") ;A versszak 

(TERPRI) ; első sora 
(PRIN1 (CAAR LIS)) 
(PRIN1 (CAAR LIS)) 
(PRIN1 "T VETTEM A VAsARBA FÉLPÉNZEN") ;A versszak 

DL
(TERPRI)(PRIN1 (CAAR LIS))(PRIN1 (CAAR LIS))
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(TERPRI) 
(MIT-MOND (CONS (CAR LIS) MUN)) 

második sora 
Az állatok 
hangja 
A versszak 
záró sorai 

(PRIN1 "KARIKITTYOM, ÉDES TYÚKOM") 
(TERPRI) 
(PRIN1 "MÉGIS VAN EGY FÉLPÉNZEM") 
(TERPRI) 
(TERPRI) 
(VERSSZAK (CDR LIS) (CONS (CAR LIS) MUN> 

VERSSZAK 
* (DE MIT-MOND (LISTA) 

(COND ((NULL LISTA) NIL) 
(T (PRIN1 (CAAR LISTA)) ;Az állatok hangját utánzó 

(PRIN1 "M MONDJA ") ; sorok kiírása 
(PRIN1 (CADAR LISTA)) 
(TERPRI) 
(MIT-MOND (CDR LISTA> 

MIT-MOND 
A KITRAKOTTY-MESE függvény argumentuma kételemű allistákból álló lista; az 
allista első eleme az állat neve, ehhez (ahol kell) a ragozás által megkívánt 
kötőhangot is hozzáillesztjük, a második pedig az állat hangjára jellemző 
hangutánzó szó. 
* (KITRAKOTTY-MESE 

'((TYÚKO KITRAKOTTY) (LUDA GANGARU) (RÉCE RIP-HAJNAL) 
(DISZNÓ RÖF-RÖF-RÖF))) 

ÉN ELMENTEM A VASÁRBA FÉLPÉNZEN 
TYÚKOT VETTEM A VÁSÁRBA FÉLPÉNZEN 
TYÚKOM MONDJA KITRAKOTTY 
KARIKITTYOM, ÉDES TYÚKOM 
MÉGIS VAN EGY FÉLPÉNZEM 

ÉN ELMENTEM A VÁSÁRBA FÉLPÉNZEN 
LUDAT VETTEM A VÁSÁRBA FÉLPÉNZEN 
LUDAM MONDJA GANGARU 
TYÚKOM MONDJA KITRAKOTTY 
KARIKITTYOM, ÉDES TYÚKOM 
MÉGIS VAN EGY FÉLPÉNZEM 
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ÉN ELMENTEM A VÁSÁRBA FÉLPÉNZEN 
RÉCÉT VETTEM A VÁSÁRBA FÉLPÉNZEN 
RÉCÉM MONDJA RIP-HAJNAL 
LUDAM MONDJA GANGARU 
TYÚKOM MONDJA KITRÁKOTTY 
KÁRIKITTYOM, ÉDES TYÚKOM 
MÉGIS VAN EGY FÉLPÉNZEM 

ÉN ELMENTEM A VÁSÁRBA FÉLPÉNZEN 
DISZNÓT VETTEM A VÁSÁRBA FÉLPÉNZEN 
DISZNÓM MONDJA RÖF-RÖF-RÖF 
RÉCÉM MONDJA RIP-HAJNAL 
LUDAM MONDJA GANGARU 
TYÚKOM MONDJA KITRÁKOTTY 
KÁRIKITTYOM, ÉDES TYÚKOM 
MÉGIS VAN EGY FÉLPÉNZEM 
NIL 

10.5. Adatállományok kezelése 

Mindezideig azt feltételeztük példáinkban, hogy mind a bemenet, mind pe
dig a kimenet céljára a terminált használjuk, tehát az adatokat a billentyű
zeten visszük be, a kiírások pedig a képernyőn jelennek meg. A programban 
azonban több bemeneti, ill. kimeneti adatállományt is használhatunk. Te
gyük fel, hogy a munkát a terminálon kezdjük meg, ez az ún. s t anda rd 
bemeneti és kimeneti adatállomány. A további adatállományokat a rájuk 
vonatkozó első írás, ill. olvasás előtt meg kell nyitni, és az utolsó írás vagy 
olvasás után le kell zárni. 

Egy adatállományra a legtöbb LISP rendszerben egy névvel, az ún. 
ada t á l l ománynéwe l hivatkozhatunk, ezt kell megadnunk a megnyitáskor 
és a lezáráskor is. Megnyitáskor azt is meg kell mondanunk, hogy írásra, 
vagy olvasásra akarjuk-e az adatállományt használni. Egy adatállomány 
megnyitására az OPEN, lezárására a CLOSE függvény szolgál. Pl. a LEMEZFILE 
nevű adatállományt olvasásra a következőképpen nyithatjuk meg: 

* (OPEN "LEMEZFILE 'INPUT) 



10.5. Adatállományok kezelése 317 

A függvény első argumentuma az adatállománynév, második argumentuma 
pedig a megnyitás módját jelölő INPUT vagy OUTPUT szimbólum. A további
akban az olvasás az utoljára megnyitott bemeneti adatállományból törté
nik az adatállomány utolsó rekordjának, azaz az adatállomány végének az 
eléréséig. Ezután a beolvasás ismét a standard bemeneti adatállományból 
folytatódik, mivel ez az utoljára kiválasztott bemeneti adatállomány. 

Előfordulhat az is, hogy a bemeneti adatállományból az adatállomány 
végének elérése előtt egy újabb OPEN függvénykifejezést olvasunk, amelyik 
egy másik adatállományra hivatkozik. Ekkor az olvasás ebből az adat
állományból folytatódik, és ennek a végén az előzőleg utoljára megnyitott 
adatállományhoz tér vissza. 

Egy adatállományból való beolvasás befejezhetődhet az adatállomány 
végének elérése nélkül is úgy, hogy az adatállományt a CLOSE függvénnyel 
lezárjuk: 

* (CLOSE 'LEMEZFILE) 

Tegyük fel pl., hogy a LISP programban két bemeneti adatállományt hasz
nálunk a terminálon kívül, mégpedig egy mágneslemezen és egy mágnessza
lagon lévő adatállományt. Kezdetben a terminálról indul az olvasás: 

;A te rminá l ró l o lvaso t t k i fe jezések 
* (OPEN "LEMEZ 'INPUT) ;Megnyitjuk a lemezen az adatállományt 

;Lemezről o lvaso t t k i fe jezések 
* (OPEN "SZALAG "INPUT) ;Megnyitjuk a szalagon az adatállományt 

;Szalagról o lvaso t t kifejezések 
* (CLOSE "LEMEZ) ;Ezt i s sza lagró l olvassuk még 

;Elérjük a szalag végét , 
; mivel a lemezen az adatállományt l ezár tuk , 
; ezután újból a t e rminá l ró l olvasunk 

A programban tehát egyidejűleg több bemeneti adatállomány is lehet meg
nyitva, az olvasás mindig az utoljára megnyitott, és még le nem zárt adat
állományból történik. 

Egy kimeneti perifériát, pl. a NYOMTATÓ adatállománynévvel jelölt sor
nyomtatót az 

* (OPEN 'NYOMTATÓ "OUTPUT) 

kifejezéssel nyithatunk meg. A kiírás ezután mindaddig a sornyomtatóra 
történik, amíg a kimeneti adatállományt le nem zárjuk a 

* (CLOSE "NYOMTATÓ) 
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kifejezéssel. Az ezt követő kiírások az előzőleg utoljára megnyitott kime
neti adatállományba kerülnek, ha pedig nem volt ilyen, akkor a standard 
kimeneti adatállományba íródnak. 

A bemeneti és a kimeneti függvényekkel kapcsolatban újból hangsúlyoz
zuk, amire korábban is többször figyelmeztettünk; ha egy adott gép LISP 
rendszerével dolgozni kezdünk, először alaposan tanulmányozzuk a függ
vényeket. Egyes LISP rendszerekben a függvények neve eltér az itt hasz
nált nevektől, vagy másképpen kell az argumentumaikat megadni. Sok LISP 
rendszerben változatos további bemeneti és kimeneti lehetőségeket is talál
hatunk. Itt csak a legegyszerfibb, legszükségesebb függvények használatába 
adtunk bepillantást. 

10.6. Feladatok 

1. feladat 
Egészítsük ki a 3.2. szakaszban definiált ÖJ-REMAItIDER függvény és a 4.1. sza
kaszban definiált ÖJ-REVERSE függvény definícióját az argumentumok ellen
őrzésével és hibaüzenetek kiírásával! Az ÖJ-REMAINDER függvény akkor írjon 
ki hibaüzenetet, ha az argumentumok valamelyike nem szám; az ÖJ-REVERSE 
akkor adjon hibajelzést, ha az argumentum nem lista. 

2. feladat 
Definiáljunk egy függvényt, amely előállítja és kiírja a Pascal-háromszög 
elemeit n = 0-tól n — 10-ig! A Pascal-háromszög a kombinatorikában 
definiált binomiális együtthatókból épül fel. A háromszög elemei a 10. sorig: 

1 
1 1 

1 2 1 
1 3 3 1 

1 4 6 4 1 
1 5 10 10 5 1 

1 6 15 20 15 6 1 
1 7 21 35 35 21 7 1 

1 8 28 56 70 56 28 8 1 
1 9 36 84 126 126 84 36 9 1 

1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1 

A háromszög egy-egy sorának elemeit a következő algoritmus szerint képez
hetjük: a 0-adik sorban egyetlen l-es áll, minden további sorban 1-gyel több 
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elem áll, mint az előzőben, és mindegyik elem a fölötte lévő sorban tőle 
jobbra és balra álló elemek összege. A bal szélső elemtől balra, ill. a jobb 
szélső elemtől jobbra álló „elemet" 0-val tekintjük egyenlőnek. 





11. fejezet 

Az értelmezőprogram és a fordítóprogram 

Az értelmezőprogramról (interpreterről) korábban annyit mondtunk, hogy 
a kiértékelendő S-kifejezésekben előírt műveleteket egyenként végrehajtja, 
majd az értéknek megfelelő eredményt kiírja a képernyőre. Az értelmező
program működését most már pontosabban is tárgyalhatjuk, ez megkönnyíti 
a LISP működésének megértését. 

11.1. Az értelmezőprogram 

Az alábbiakban vázlatosan ismertetjük az értelmezőprogram három fő kom
ponensét; a LISP rendszerekben ezek rendszerint lefordított függvények. Itt 
azonban úgy mutatjuk be őket, mint le nem fordított függvényeket, hogy 
működésüket szemléletesebbé tegyük. A tárgyalandó definíciók az olvasás — 
kiértékelés — kiírás körforgás, a kiértékelés és a függvényalkalmazás függvé
nyeinek definíciói. Az utóbbi két függvényt, az EVAL-t valamint az APPLY-t a 
programozó is használhatja, erre láttunk példát a 2.2. szakaszban és a 7.1.1. 
pontban. 

11.1.1. Olvasás — kiértékelés — kiírás 

Az értelmezőprogram fő alkotórésze az olvasó — kiértékelő — kiíró program. 
Tegyük fel, hogy az általunk tárgyalt LISP rendszerben ennek a neve LISPX. 
Definícióját vázlatosan így írhatjuk fel: 

* (DE ÖJ-LISPX () (PRINT (PROMPTTEXT)) (PRINT (EVAL (READ> 
ÖJ-LISPX 
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A (PRINT (PROMPTTEXT)) kifejezés egy ún. promptszöveg kiírását jelenti, 
amely egy kifejezés beírására szólít fel. Ez egyetlen karakter is lehet: köny
vünkben a csillag (*) karaktert használjuk. 

Az olvasás — kiértékelés — kiírás körforgást az értelmezőprogram leg
felső szintjének is nevezik. A legfelső szinten a kiértékelőfüggvény, az EVAL 
argumentuma az az S-kifejezés, amelyet a gép a REÁD segítségével a termi
nálról (pontosabban az éppen használatban levő bemenő egységről) olvas; 
a PRINT hatására az EVAL értéke kiíródik a képernyőre (ül. az éppen kije
lölt kimenő egységre). Az alacsonyabb szinteken, amikor nem közvetlenül 
annak az S-kifejezésnek a kiértékelése történik, amelyet a felhasználó beír, 
hanem ennek a részeit értékeli ki az értelmezőprogram, a részértékek nem 
íródnak ki a képernyőre, és olvasás sem történik (hacsak az S-kifejezésben 
nincs olvasó vagy kiíró utasítás). 

Az olvasó — kiértékelő — kiíró függvény kiértékelésére nem kell külön 
utasítást adnunk, ez az értelmezőprogram elindulásakor azonnal megkezdő
dik, és minden kiértékelés után újra megindul. 

11.1.2. Az EVAL függvény 

Maga a kiértékelés és az alacsonyabb szintek kezelése tehát az EVAL függvény 
dolga. Az EVAL LISP-ben írt definíciója igen terjedelmes lenne, ezért csak 
vázlatosan, beszélő nevű segédfüggvények feltételezésével írjuk le: 
* (DE ÚJ-EVAL (SKIF) 

(COND ((KÜLÖNLEGES-E SKIF) SKIF) ;Különleges atom, 
; p l . szám, T, NIL. 

<(AT0M SKIF) 
(COND ((VAN-VEREMBELI-KÖTÉSE SKIF);Ezt részesítjük 

(VEREMBELI-KÖTÉS SKIF)) ; előnyben. 
((VAN-GLOBALIS-ÉRTÉKE SKIF);Ezt keressük 
(GLOBÁLIS-ÉRTÉK SKIF)) ; másodsorban. 

(T (NINCS-ÉRTÉK-HIBA SKIF>;Hibaüzenet, a k iér té-
; kelés megszakítása 

(T (APPLY (CAR SKIF) (CDR SKIF> ;Listáról van szó, a fej 
; a függvény, a farok az 
; argumentumok l i s t á j a . 

ÚJ-EVAL 
Ha az EVAL argumentuma lista, a munka legnagyobb részét az APPLY függ
vényre hárítja, amelyet szintén ismerünk már (1. 7.1.1. pont). 
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11 .1 .3 . A z APPLY 

Az APPLY függvény definíciójának a következőkről kell gondoskodnia: 
1. Ha az alkalmazandó függvény a gép nyelvére lefordított függvény, akkor 

le kell futtatnia, mégpedig ha a függvény FSUBR típusú, akkor a megfe
lelő argumentumokkal, ha pedig SUBR típusú, akkor az argumentumok 
értékével mint paraméterekkel. (A „paraméter" és „lefuttat" szavakat 
annak hangsúlyozására használjuk, hogy ezt nem a LISP értelmező-
program végzi: LISP függvények esetén az „argumentum" és „kiértékel" 
szavak a helyénvalóak.) 

2. Ha a függvény nincs lefordítva, akkor a paraméterveremben egy új függ
vényblokkot kell létrehoznia, majd a függvény törzsét ilyen változókö
tések mellett kell kiértékeltetnie az EVAL-lal. Ezek után törölnie kell a 
létrehozott függ vény blokkot. 
Az APPLY fontos feladata, hogy a változókötések létrehozásakor megál

lapítsa: 
1. A definíció LAMBDÁ-val vagy NLAMBDÁ-val kezdődik-e — vagyis ki kell-e 

értékelni az argumentumokat; 
2. A definíció második eleme lista-e, és ha igen, hány elemű — vagyis hány 

argumentumot kell figyelembe vennünk. 
Ha az APPLY második argumentuma, az argumentumlista a szükségesnél 

kevesebb argumentumot tartalmaz, akkor különböző értelmezőprogramok 
különbözőképpen járhatnak el: vagy hibásnak tekintik a függvényalkalma
zást, vagy pedig a NIL értéket kötik a hiányzó argumentumoknak megfelelő 
lambdaváltozókhoz. A következő definícióban, amely az APPLY igen vázlatos 
leírása, a változókötések helyes előállításáról a KELLÖ-ARGUMENTUMOK nevű se
gédfüggvény gondoskodik: 

* (DE ÚJ-APPLY (FV ARGL MUNKA) ;MUNKA: munkaváltoző. 
(COND ((NULL (SETQ MUNKA 

(DEFINÍCIÓ FV))) 
(NINCS-DEFINlCIÓ-HIBA FV)) 

<(SUBR-E MUNKA) 
(GÉPI-APPLY MUNKA 

(MAPCAR ARGL 
(FUNCTION EVAL> 

((FSUBR-E MUNKA) ;A függvény lefordított,, 

Ha nincs definíció, 
hibaüzenet, a kiérté
kelés megszakítása. 

A függvény lefordított, 
argumentumait ki kell 
értékelni. 
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(GÉPI-APPLY MUNKA ARGL)) 

(T (VEREMBE FV 
(KELLÖ-ARGUMENTUMOK 

(CAR MUNKA) 

(CADR MUNKA) 

ARGL)) 

(PROG1 

<CAR (REVERSE (MAPCAR 

argumentumai t nem k e l l 
k i é r t é k e l n i . 

A verembe í r juk a 
függvényblokkot a 
vál tozókötésekkel . 

LAMBDA vagy NLAMBDA? 
Hány argumentum k e l l ? 
Mik az argumentumok? 
A következő k i f e j ezés 

é r téke lesz az é r t ék : 
A t ö r z s S-k i fe jezése i t 

(CDR MUNKA) sorban 
k i é r t éke l j ük , 
az u to lsó é r téke (FUNCTION EVAL> 

; lesz az é r t é k . 
(TÖRÖLD-A-VEREM-TETEJÉT> ;Az u to l só teendő; 

; ennek a kifejezésnek 
; az é r téke közömbös. 

ÚJ-APPLY 
A legfelső szintű kiértékelés éppen akkor fejeződik be, amikor a legfelső 

blokk törlése egyben az egyetlen blokk törlése is, vagyis amikor a paraméter-
verem kiürül. Ezért a TÖRÖLD-A-VEREM-TETEJÉT függvénynek „figyelnie kell" 
arra is, hogy a törölt függvényblokk az utolsó blokk volt-e. Ha igen, a LISPX 
függvényt automatikusan újra alkalmazni kell, meg kell kezdeni az újabb 
olvasás — kiértékelés — kiírás ciklust. 

A 8.5. szakaszban megismert RESET függvény működését úgy képzelhet
jük el, hogy a kiértékelés során a TÖRÖLD-A-VEREM-TETEJÉT függvény rekurzí
van alkalmazódik mindaddig, amíg a paraméterverem teljesen ki nem ürül. 

A LISP bármely függvény újradefiniálását megengedi. Az értelmező-
program függvényeinek újradefiniálására azonban csak akkor vállalkozzunk, 
ha az eredeti, beépített függvények működését egészen pontosan ismerjük, 
értjük (pl. a rendszer nyomtatot t leírásából), és a változtatást alaposan 
átgondoltuk. Ha pl. az olvasó — kiértékelő — kiírófüggvény a fenti ÖJ-LISPX, 
akkor hasznos lehet a következőképpen újradefiniálni: 
* (DE ÚJ-LISPX () (PRINT (PROMPTTEXT)) 

(SETQ %*ÉRTÉK (PRINT (EVAL (READ> 

Function ÚJ-LISPX redefined 
ÚJ-LISPX 
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Ebben az esetben a kiértékelés ugyanúgy megy végbe, mint eddig, de a 
%*ÉRTÉK változó globális értéke mindig az előző S-kifejezés értéke lesz. így, 
ha az érték érdekesnek bizonyul, azonnal tovább dolgozhatunk vele: 
* (GETP 'EMLŐSÖK 'ALFAJOK) 
(KLOAKÁSOK ERSZÉNYESEK MÉHLEPÉNYESEK) 
* (GETP (CADR %*ÉRTÉK) 'ALFAJOK) 
(KENGURU KOALA PANDA) 

11.2. A fordítóprogramról 

A fordítóprogram az értelmezőprogram egyik beépített függvénye, amelyet 
nembeépített függvényekre alkalmazhatunk, és a kiértékelés mellékhatása
ként létrejön az argumentumként megadott függvényeknek a számítógép 
nyelvére lefordított változata. A lefordított függvények LISP definíciója nem 
vész el, és nem is tanácsos ezt megszüntetni, mert a lefordított definíciót már 
nem lehet módosítani. Az egyetlen módosítási lehetőség az, hogy a LISP 
nyelvű definíciót módosítjuk, és a függvényt újra lefordítjuk. 

A fordítóprogram működésének részleteire nem térünk ki, mert haszná
lata erősen függ az egyes rendszerektől. 

A fordítófüggvény neve általában COMPILE, ez eval-típusú, egyargumen-
tumú függvény. Argumentumának értéke függvénynevek listája, az e listában 
szereplő függvényeket kívánjuk lefordítani: 
* (SETQQ TÉRKÉPFÜGGVÉNYEK (SZOMSZÉDJA-E SZOMSZÉDAI)) 
(SZOMSZÉDJA-E SZOMSZÉDAI) 
* (COMPILE TÉRKÉPFÜGGVÉNYEK) 
(SZOMSZÉDJA-E SZOMSZÉDAI) 
* (GETD 'SZOMSZÉDJA-E) 
(SUBR 2340) 
A kapott érték mutatja, hogy a SZOMSZÉDJA-E függvény SUBR típusú lefordí
tott függvénnyé vált. A GETD által szolgáltatott lista második eleme a tár 
azon helyének gépi címe, ahol a lefordított függvény definíciója megtalál
ható. Ha ezután a függvényt alkalmazzuk, a lefordított változat fog mű
ködni. A lefordított függvények alkalmazása jóval gyorsabb, mint a le nem 
fordítottaké; mivel azonban a bennük alkalmazott függvények nyomköveté
sére nincs mód, csak olyan függvényeket érdemes lefordítani, amelyeknek 
hibátlan működéséről már meggyőződtünk. 
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A lefordított függvények használatakor azonban nem szabad megfeled
keznünk arról, hogy a lefordított függvény definíciója már nem lista formá
jában, hanem végrehajtandó gépi utasítások sorozatának formájában tároló
dik. Ezért a lefordított függvényben nem őrződik meg a lambdaváltozóknak 
a LISP függvénydefinícióban használt neve, a lefordított függvénynek nin
csenek lambdaváltozói. Nézzük a következő példát: 

* (DE KÍVÜL-VAN (SZÁM KÜSZÖB) 
(COND ((MINUSP SZÁM) T) 

(T (TŰL-NAGY SZÁM)))) 
KÍVÜL-VAN 
* (DE TÜL NAGY (N) (GREATERP N KÜSZÖB)) ;szabad változó: KÜSZÖB 
TÚL-NAGY 
* (KÍVÜL-VAN 7 9) 
NIL 
* (KÍVÜL-VAN 9 7) 
T 
* (COMPILE *(KÍVÜL-VAN TÚL-NAGY)) 
(KÍVÜL-VAN TŰL-NAGY) 
* (KÍVÜL-VAN 7 9) 

Error: i l legal argument - TÜL-NAGY 

A hiba oka az, hogy a KÍVÜL-VAN függvény lefordított változatának alkal
mazásakor a KÜSZÖB változó nem kap lokális értéket. így a TÚL-NAGY függ
vényben, ahol a KÜSZÖB változó szabad változóként szerepel, ennek nincs 
értéke. 

Mindazokban a LISP rendszerekben, amelyek a változók értékét dina
mikusan kezelik, a szabad változókat is tartalmazó függvények másképpen 
viselkedhetnek, ha lefordítjuk, mint akkor, ha az értelmezőprogram dolgozza 
fel őket. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy egyes újabb LISP rendszerekben a 
változók értékét lexikálisan (statikusan) kezelik, annak érdekében, hogy az 
értelmezett és lefordított függvények azonos módon viselkedjenek. 

Azok a függvények sem viselkednek ugyanúgy lefordított és értelme
zett módon, amelyek önmagukat módosítják, úgy, hogy feltételezik, hogy a 
függvénydefiníció lista formájában tárolódik, és saját definíciójukat a LISP 
valamelyik romboló függvényével (RPLACA, RPLACD, NCONC, 1. 6.3. szakasz) 
megváltoztatják. Mivel azonban a lefordított függvény definíciója már nem 
lista formájában tárolódik, a lefordított függvény nem módosíthatja magát 
ugyanígy. 



12. fejezet 

Kidolgozott feladatok 

Az előző fejezetekben áttekintettük a LISP nyelv elemeit, beépített függ
vényeit, megismerkedtünk a LISP-ben alkalmazott programozási módsze
rekkel. Ismereteink birtokában nagyobb feladatok megoldására is vállalkoz
hatunk. Ebben a fejezetben néhány nagyobb példát mutatunk be az előző 
fejezetekben elsajátított ismeretek elmélyítésére. Ezekben a LISP több al
kalmazási területe is szerepel — természetesen a teljesség igénye nélkül. A 
példák gondos követése segíthet az önálló programozásban. Kidolgozásuk
ban inkább az áttekinthetőségre, követhetőségre törekedtünk, mint arra, 
hogy a lehető legtömörebb megoldásokat válasszuk. 

12.1. A legrövidebb út megkeresése 

Térjünk vissza Európa országainak vizsgálatához, amellyel már könyvünk
ben többször is (a 4.1., az 5.1., a 7.3., a 7.4. és a 8.2. szakaszokban) foglalkoz
tunk. Az országok szomszédsági kapcsolatait a 4.1. ábrán gráffal ábrázoltuk. 

Keressük most két ország között a „legrövidebb" útvonalat! Azt az 
útvonalat tekintjük legrövidebbnek, amelyik a legkevesebb országot érinti, 
a legkevesebb határ átlépését jelenti. 

Induljunk ki pl. Portugáliából, és keressünk olyan útvonalat, amely a 
legkevesebb országon áthaladva vezet Magyarországra. Természetesen több 
azonos hosszúságú útvonal is lehetséges. 

A térképekre vonatkozó eddigi feladatokban többféle ábrázolást is hasz
náltunk. A feladat megoldásához az 5.1. szakaszban bevezetett ábrázolást 
és az ott definiált SZ0MSZÉDAI2 függvényt választjuk. Mindegyik ország tu
lajdonságlistáján a SZOMSZÉDOK attribútumhoz tartozó tulajdonságként he
lyeztük el a szomszédos országok neveiből álló listát: 
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* (DEFLIST 
'((P (E)) 
(E (P F)) 
(F (B L D CH I E)) 
(B (NL D L F)) 
(L (F B D)) 
(NL (B D)) 
(D (NL DDR L F B DK CH A CS)) 
(DK (D)) 
(CH (F D I A)) 
(I (F CH A YU)) 
(A (CH D CS H YU I)) 
(H (A YU CS SU RO)) 
(CS (DDR D A H SU PL)) 
(DDR (D CS PL)) 
(PL (DDR SU CS)) 
(SU (RO H CS PL SF N)) 
(SF (SU N S)) 
(N (S SF SU)) 
(S (N SF)) 
(RO (BG YU H SU)) 
(YU (AL I A H RO BG GR)) 
(AL (GR YU)) 
(BG (GR YU RO TR)) 
(GR (BG TR AL YU)) 
(TR (GR BG))) 

•SZOMSZÉDOK) 
A feladat kitűzésének és a megoldás módjának is sokféle változata le

hetséges. Megfogalmazhatjuk úgy, hogy csak egyetlen legrövidebb útvonalat 
keresünk. Kereshetjük azonban valamennyi legrövidebb útvonalat is. 

Egy rekurzív megoldást mutatunk be, amely a kiinduló országból a 
célországba vezető összes legrövidebb útvonalat állítja elő. Létrehozzuk a 
kezdeti országból kiinduló útvonalak listáját: ez kezdetben egyetlen egy-
elemű listát tartalmaz, amelynek eleme a kiinduló ország. Ha ez a célország 
is, akkor feladatunkat meg is oldottuk. Ha pedig nem, akkor létrehozzuk 
az eggyel hosszabb útvonalak listáját úgy, hogy a lista utolsó elemének 
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szomszédait rendre hozzáillesztjük a listához, ha még nem voltak rajta. Ha 
az így előállított újabb útvonalak végpontjai között sem szerepel a célország, 
akkor ismét létre kell hoznunk az eggyel hosszabb útvonalak listáját. Ezt 
mindaddig folytatnunk kell, amíg az n országból álló útvonalak listáján nem 
találunk — egy vagy több — útvonalat, amelynek utolsó eleme a célország. 
Ekkor a keresés befejeződik, és a függvény értéke ezeknek az útvonalaknak 
a listája lesz. A függvény definíciója: 

* (DE LEGRÖVIDEBB-UTAK (KEZDET CÉL) 
(SEGÉD-LEGRÖVIDEBB-UTAK (LIST (LIST KEZDET)) CÉL)) 

LEGRÖVIDEBB-UTAK 
* (DE SEGÉD-LEGRÖVIDEBB-UTAK (ÚTLISTA CÉL) 

(COND ((NULL ÚTLISTA) NIL) 

<(AZ0K ÚTLISTA 
(FUNCTION 

(LAMBDA (ÚT) 

Az ÚTLISTA 
az útvonalak listája. 

Azokat az útvonalakat keressük 
az útlista útjai között, 
melyeknek vége a célország. 

(EQ (UTOLSÓ-ELEM ÚT) 
CÉL> 

(T (SEGÉD-LEGRÖVIDEBB-UTAK 
(EGGYEL-HOSSZABB-UTAK 

ÚTLISTA) 
CÉL> 

Ha nincs ilyen, 
tovább keresünk az eggyel 
hosszabb utak között. 

A függvény a korábban definiált AZOK és UTOLSÖ-ELEM függvényeket alkal
mazza. Az EGGYEL-HOSSZABB-UTAK segédfüggvény az adott útvonalakat tar
talmazó listából elkészíti az eggyel hosszabb útvonalakat tartalmazó listát. 
A listán szereplő minden útvonalból újabb, eggyel hosszabb útvonalakat ké
szít úgy, hogy az útvonal végéhez hozzáilleszti az utolsó ország azon szom
szédait, amelyek az útvonalon még nem szerepeltek. A szomszédokat itt is 
a SZ0MSZÉDAI2 függvénnyel állítjuk elő. 

* (DE EGGYEL-HOSSZABB-UTAK (ÚTLISTA) 
(MAPCAN ÚTLISTA 

(FUNCTION ;Az utolsó elem 
(LAMBDA (ÚT) ; szomszédait az 

(EGGYEL-HOSSZABB-FOLYTATÁSOK ÚT; útvonalhoz illesztve 
(SZ0MSZÉDAI2 (UTOLSÓ-ELEM ÚT>; készítünk hosszabb 

; útvonalakat. 
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A függvény a MAPCAN függvénnyel fűzi újabb listába az eggyel hosszabb út
vonalakat, amelyeket az EGGYEL-HOSSZABB-FOLYTATÁSOK függvény ugyancsak 
a MAPCAN-nal készít el: 

* (DE EGGYEL-HOSSZABB-FOLYTATÁSOK (ÖT KÖVETKEZŐ-ORSZÁGOK) 
(MAPCAN KÖVETKEZŐ-ORSZÁGOK 

(FUNCTION 
(LAMBDA (KÖVETKEZŐ-ORSZÁG) ;Ha a szomszéd 

(COND <(NOT (MEMBER KÖVETKEZŐ-ORSZÁG ÖT)); még nincs 
(LIST (APPEND ÖT (LIST KÖVETKEZÖ-ORSZÁO 
(T NIL> ; az útvonalon, 

; hozzáillesztjük. 
Ha a függvényt Portugáliára és Magyarországra alkalmazzuk: 

* (LEGRÖVIDEBB-UTAK 'P 'H) 
((P E F D A H) (P E F D CS H) (P E F CH A H) 

(P E F I A H) (P E F I YU H)) 

Ezzel megkaptuk a Portugáliából Magyarországra vezető összes legrövidebb 
— legkevesebb országot érintő — útvonalat. 

Ha a célország nem érhető el a kiinduló országból, a függvény értéke 
NIL: 

* (LEGRÖVIDEBB-UTAK "NL 'USA) 
NIL 

Hollandiából az Egyesült Államokba — feladatunk kitűzésének feltételei 
szerint — nem vezet útvonal. 

A legrövidebb útvonal — vagy útvonalak — meghatározása az úgyne
vezett ke re sé s i feladatok közé tartozik. Az ilyen feladatok megoldási algo
ritmusai a lehetséges esetek nagy számából választják ki a megoldást (vágy 
megoldásokat), úgy, hogy a lehetséges eseteket valamilyen — algoritmus
tól függő — sorrendben végigvizsgálják. Ilyen algoritmusok tervezésénél két 
fontos szabály van: 

1. Nem hagyhatunk ki egyetlen esetet sem, hiszen lehet, hogy ez a megol
dás. 

2. Egyetlen esetet sem vizsgálhatunk kétszer. 
A 2. szabályt azért mondtuk ki, hogy ne kerüljünk végtelen ciklusba, 

azaz a keresés során ne vizsgáljuk újra és újra ugyanazt (vagy ugyanazokat) 
a lehetőségeket. (Tulajdonképpen az is elég, ha csak azt kötjük ki, hogy 
minden esetet legfeljebb véges sokszor vizsgálhatunk.) 

http://fela.da.tok
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A keresési algoritmusok tervezését megnehezíti, hogy sok feladatban a 
lehetséges esetek száma rohamosan növekszik. Ezt példánkban is érzékelhet
jük, egy sok országot tartalmazó térképen gyorsan növekedhet a vizsgálandó 
országok száma, amint távolodunk a kiinduló országtól. A keresési algorit
musok tervezésében tehát az is fontos, hogy a keresési tér, a vizsgált esetek 
száma ne növekedjék robbanásszerűen. 

12.2. Gráfok színezése 

Egy híres matematikai probléma kapcsolódik a térképek színezéséhez: egy 
térképet — amelyen csak az országok határvonalait jelöljük be — a lehető 
legkevesebb színnel kell kiszínezni úgy, hogy minden országot csak egy szín
nel színezünk ki, és két szomszédos ország színe mindig különböző. Már a 
múlt században sejtették, hogy erre mindig elegendő négy szín, bármilyen 
is legyen a térkép. Az 1970-es évek elején számítógépekkel bebizonyították, 
hogy a sejtés igaz. 

Hogyan fogalmazhatjuk meg a problémát gráfokkal? A térképnek egy 
gráfot feleltetünk meg. A gráf minden csúcspontjához egy színt kell ren
delnünk úgy, hogy bármely két csúcspont, amelyet él köt össze, különböző 
színű legyen. Egy adott gráfról azt is megkérdezhetjük, hogy három színnel 
kiszínezhető-e, vagyis, ha a színezés során csak három színt használhatunk, 
létezik-e olyan színezés, amely a fenti feltételnek eleget tesz. Tekintsük a 4.1. 
ábrán bemutatott gráfnak csak azt a részét, amely a Svájc, Ausztria, Olasz
ország, Jugoszlávia csúcspontokból áll! Láthatjuk, hogy ez három színnel 
kiszínezhető, de kettővel nem. 

kék P , r°s 

YU 
kek 

I 
zoíd 

12.1. ábra. A térképrészlet színezése 
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A gráfok külön osztályát alkotják azok, amelyeket térképek megfelelte
tésével kapunk: ezeket síkba rajzolható gráfoknak nevezzük. Ezt a nevet 
azért kapták, mert lerajzolhatok egy papírra úgy, hogy az élek nem metszik 
egymást, csak a csúcspontokban van közös pontjuk. Bár a síkba rajzolható 
gráfok színezésére négy különböző szín mindig elég, ez egy tetszőleges, nem 
síkba rajzolható gráfra nem igaz. 

C 0 

12.2. ábra. Teljes öt csúcspontú gráf 

A 12.2. ábrán látható gráf nem síkba rajzolható, és kiszínezéséhez nem 
elég négy szín. A gráf kiszínezéséhez legalább öt szín szükséges, mivel bár
mely két csúcspontját él köti össze, és így a gráfban nem lehet két azonos 
színű csúcspont. Azokat a gráfokat, amelyeknek bármely két csúcspontja kö
zött van él, teljes gráfoknak nevezzük. Az ábrán látható gráf tehát egy 
teljes 5 csúcspontú gráf. A fenti meggondolásból következik, hogy egy teljes 
n-csúcspontú gráf kiszínezéséhez legalább n szín szükséges. A 12.1. ábrán 
Olaszország, Ausztria, Svájc csúcspontjai egy háromszöget — teljes három 
csúcspontú gráfot — alkotnak, így színezésükhöz legalább három szín szük
séges. 

A gráfszínezési probléma megoldására sok algoritmust ismerünk. Ezek 
általában ugyancsak kereső algoritmusok. A legegyszerűbb gráfszínezési al
goritmus használatakor feltesszük, hogy a gráf csúcspontjai és a felhasz
nálható színek sorszámozva vannak. Az algoritmus a következő lépésekből 
áll: 

1. Az első csúcsponthoz hozzárendeljük az első színt. 
2. Ha nincs több csúcspont, készen vagyunk: kiszíneztük a gráfot a meg

adott számú színnel. 

http://fela.da.tok


12.2. Gráfok színezése 333 

3. Vegyük a következő csúcspontot, és a legkisebb sorszámú olyan színt 
rendeljük hozzá, hogy a színezési feltételeknek eleget tegyen. (Tehát 
nem lehet olyan színe, mint a már kiszínezett, vele összekötött csúcs
pontoknak.) 

4. Ha ezt meg tudjuk tenni (a csúcspontot ki tudjuk színezni a megadott 
feltételek mellett), akkor folytassuk az eljárást a 2. pontnál. 

5. Ha nem tudjuk kiszínezni, térjünk vissza az előző csúcspont színezésére. 
6. Ha nem létezik előző csúcspont, mert az utoljára kiszínezett csúcspont 

az l-es sorszámú csúcspont volt, akkor készen vagyunk: a gráfot nem 
lehet a megadott számú színnel kiszínezni. 

7. Ha van előző csúcspont (ezt a csúcspontot már kiszíneztük), akkor vál
toztassuk meg a színét úgy, hogy a jelenlegi sorszámú színére rákövet
kező, első lehetséges színt rendeljük hozzá. Folytassuk az eljárást a 4. 
pontnál! 
Színezzük ki ezzel az algoritmussal három színt (piros, kék, sárga) hasz

nálva a térkép 12.3. ábrán látható részletét! 

ODR 11] 

12.3. ábra. A színezendő térképrészlet 

— az 1. csúcspont színe piros, 
— a 2. csúcspont színe piros nem lehet, ezért legyen kék, 
— a 3. csúcspont legkisebb sorszámú lehetséges színe piros, 
— a 4. csúcspont színe csak sárga lehet, 
— az 5. csúcspontot nem tudjuk kiszínezni, (piros, kék és sárga színű 

csúcsponttal is össze van kötve), 
— visszalépés: a 4. csúcspont következő színét vennénk, de ez sárga volt, 

ezért ez nem lehetséges, 
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— visszalépés: a 3. csúcspont színét pirosról sárgára változtatjuk (kék nem 
lehet), 

— a 4. csúcspont színe piros lesz, 
— az 5. csúcspont színe sárga, 
— készen vagyunk. 

A leírt algoritmus visszalépéses, úgynevezett b a c k t r a c k i n g algoritmus. 
Az elnevezés arra utal , hogy ha a kereső algoritmus elakad, visszalép, és más 
irányban keres tovább. 

Egy gráfot most úgy ábrázolunk listával, hogy rajta minden csúcspont
hoz egy kételemű allista tartozik, amelynek feje a csúcspont, második eleme 
pedig egy lista, amely ezzel a csúcsponttal összekötött csúcspontokból áll. 

A 12.3. ábrán lá tható gráfhoz a következő lista tartozik: 

((DDR (D CS)) (D (DDR CS A CH)) (CH (D A)) 
(A (D CS CH)) (CS (D DDR A))) 

Ahhoz, hogy a gráf pontjainak lehetséges színeit nyilvántartsuk, az előzőhöz 
hasonló listaszerkezetet használunk. A pontok lehetséges színeit tar talmazó 
lista olyan kételemű allistákból áll, amelyeknek feje a csúcspont, farka pedig 
az adott pont lehetséges színeiből álló lista. Kezdetben, amikor a FESTŐ 
függvényt először alkalmazzuk, a lista ilyen alakú: 

((DDR (KÉK PIROS SÁRGA)) (D (KÉK PIROS SÁRGA)) (CH (KÉK PIROS SÁRGA)) 
(A (KÉK PIROS SÁRGA)) (CS (KÉK PIROS SÁRGA))) 

A SZÍNEZÉS függvény a FESTŐ függvényt alkalmazza a kezdeti listákra. 
A pontok kezdeti lehetséges színeit a MAPCAR függvény segítségével állítjuk 
elő: 

* (DE SZÍNEZÉS (GRÁF SZlNEK) 
(FESTŐ GRÁF 

(MAPCAR GRÁF 
(FUNCTION 

(LAMBDA (X) 
(LIST (CAR 

SZÍNEZÉS 
A pontok színezését a FESTŐ függvény végzi: 

* (DE FESTŐ (GRÁF SZlNLISTA) 
(COND ((NULL (CDR GRÁF)) ;Nincs több csúcspont, 

<AND (CADAR SZÍNLISTA) ; a csúcspontok színeit 
(PRINT ; — ha vannak — 

;A FESTŐ függvényt a GRÁF és 
; a csúcspontok lehetséges színeit 
; tartalmazó listára alkalmazzuk. 

X) SZÍNEK> 
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(LIST (CAAR GRÁF) ; kinyomtatja. 
(ELSÖ-SZÍN 

SZÍNLISTA>) 
((NULL (LEHET-E SZÍNLISTA)) NIL);lehet-e továbbszínezni 
(<FESTÖ (CDR GRÁF) ;ki lehet-e színezni a 

(ELÖRE-LÉP (CADAR GRÁF) ; "maradékot" 
(ELSÖ-SZÍN SZÍNLISTA) 
(CDR SZÍNLISTA> 

(PRINT 
(LIST (CAAR GRÁF) 

(ELSÖ-SZÍN SZÍNLISTA))) 
•SZÍNŰ) 
(T (FESTŐ GRÁF ;ha nem, másik szint próbál 

(CONS (LIST (CAAR SZÍNLISTA) 
(CDADAR 

SZÍNLISTA)) 
(CDR SZÍNLISTA> 

FESTŐ 
* (DE ELSÖ-SZÍN (SZÍNLISTA) ;az első pont első 

(CAADAR SZÍNLISTA)) ; lehetséges színét adja meg 
ELSÖ-SZÍN 
* (DE LEHET-E (SZÍNLISTA) ;megvizsgálja, a gráf 

(COND ((NULL SZÍNLISTA) T) ; minden pontjának 
((NULL (CADAR SZÍNLISTA)) NIL); van-e lehetséges 
(T (LEHET-E (CDR SZÍNLISTA> ; színe. 

LEHET-E 
A színezés adminisztrációját az ELÖRE-LÉP függvény végzi, a SZÍNLISTÁ-ban 
a megfelelő színeket törli: 
* (DE ELÖRE-LÉP (SZÓM SZÍN SZÍNLISTA) ;A legutoljára színezett 

; csúcspont színét letiltja 
; a vele összekötött 
; csúcspontoknál. 

(COND ((NULL SZÍNLISTA) SZÍNLISTA);nincs több pont 
((MEMBER (CAAR SZÍNLISTA) SZÓM) ;a pont szerepel a 
<C0NS (LIST (CAAR SZÍNLISTA) ; színezett pont 

(REMOVE SZÍN ; szomszédai között: 
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(CADAR SZÍNLISTA))); a színt letiltjuk 
(ELÖRE-LÉP SZÓM SZlN 

(CDR SZÍNLISTA>) 
(T (CONS (CAR SZlNLISTA) ;ha nem szerepel, 

(ELÖRE-LÉP SZÓM SZÍN ; rekurzívan 
(CDR SZÍNLISTA> ; vizsgáljuk tovább 

ELÖRE-LÉP 
Színezzük ki e függvények segítségével a 12.4. ábrán látható „ház" és 

„csillag" gráfokat! 

12.4. ábra. Ház és csillag 

* (SETq HÁZ '((A (B E)) (B (A E C)) (C (B D)) (D (E C)) (E (D B A> 
((A (B E)) (B (A E C» (C (B D)) (D (E C)) (E (D B A))) 
* (SETQ CSILLAG '((A (B C D E F)) (B (A)) (C (A)) 

(D (A)) (E (A)) (F (A> 
((A (B C D E F)) (B (A)) (C (A)) (D (A)) (E (A)) (F (A))) 
* (SZÍNEZÉS HAZ '(KÉK PIROS SÁRGA)) 
(E SÁRGA) 
(D PIROS) 
(C KÉK) 
(B PIROS) 
(A KÉK) 
SZÍNŰ 
* (SZÍNEZÉS CSILLAG '(PIROS KÉK)) 
(F KÉK) 
(E KÉK) 
(D KÉK) 
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(C KÉK) 
(B KÉK) 
(A PIROS) 
SZÍNŰ 

A „ház"-at nem lehet két színnel kiszínezni: 

* (SZÍNEZÉS HÁZ '(KÉK PIROS)) 
NIL 

A következőkben egy másik színezési algoritmust ismertetünk, amely 
többre képes az előzőnél. Ez ugyanis csak azt tudja eldönteni, hogy egy 
adott gráf és szám esetén ki lehet-e színezni a gráfot a megadott számú 
színnel. A most bemutatandó algoritmus azonban arra is képes, hogy egy 
gráfról megállapítsa, legalább hány szín szükséges a gráf kiszí nézéséhez. Ezt 
a számot az illető gráf kromat ikus s zámának nevezzük. Ha az algorit
mussal meghatároztuk a gráf kromatikus számát, akkor — a meghatározás 
menetéből — megadhatjuk a gráf egy minimális számú színt használó szí
nezését is. 

Az algoritmus lényege az, hogy a gráf kromatikus számának megha
tározását visszavezeti két „egyszerűbb" gráf kromatikus számának megha
tározására. Megértéséhez bevezetünk két, gráfokon értelmezett műveletet, 
amellyel az eredeti G gráfból G ' i l l . G" új gráfokat készíthetünk. Beláthat
juk, hogy G minden kiszínezését meg tudjuk vizsgálni G' vagy G" színezé
seinek vizsgálatával. 

Az első művelet segítségével a G gráfból készíthetünk egy másik G' 
gráfot úgy, hogy valamely két össze nem kötött csúcspontját (jelöljük őket 
A-gyel, 111- iVvel) egybeejtjük: ez azt jelenti, hogy a G-beli P\ és P 2 csúcs
pontokat G-ben egyetlen P csúcsponttal helyettesítjük; a P csúcspontot 
összekötjük az összes olyan csúcsponttal, amelyik Pi-gyel vagy P2-vel össze 
volt kötve az eredeti G gráfban; a többi csúcspont és a köztük futó élek 
változatlanul szerepelnek G-ben. 

A másik művelet sokkal egyszerűbb: a P i , P 2 (éllel össze nem kötött) 
pontok között behúzunk egy élt, így kapjuk a G" gráfot. 

Ha a G' gráfot ki tudjuk színezni k színnel, akkor az eredeti G gráfot is 
ki tudjuk színezni ennyi színnel. A két gráf ugyanis csak abban különbözik, 
hogy a P j , P2 pontokat egybeejtettük egyetlen P ponttá . Tekintsük ugyanis 
a G' egy színezését, és „szedjük szét" a P pontot, vagyis állítsuk vissza az 
eredeti állapotot. Ha a keletkező P i , P 2 pontokat a P színével színezzük ki, 
akkor — mivel P i , P 2 között nem fut él — a G olyan színezését kapjuk, 
amely eleget tesz a feltételeknek. Ha pedig a G" gráfot ki lehet színezni 
/ színnel, akkor a G gráf is kiszínezhető ennyi színnel. Elég ugyanis a G" 
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kiszínezett gráfban a Pi,Pi között futó élt kitörölni, és már elő is állt a G 
megfelelő színezése. A k í 11. / számok közül a kisebbet fogadjuk el, tehát a 
G kromatikus számát úgy kapjuk, hogy G\ ill. G" kromatikus száma közül 
a kisebbet vesszük. 

Mivel ezt az eljárást folytatva egyre kevesebb csúcspontú, ill. azonos 
csúcspontszám esetén egyre több élt tartalmazó gráfokat kapunk, véges sok 
lépésben teljes gráfokhoz jutunk. Egy teljes gráf kromatikus száma pedig a 
csúcspontjainak számával egyenlő. 

Annak érdekében, hogy a kromatikus számot meghatározó függvények 
egyszerűek legyenek, nem építettük be azt az algoritmusban rejlő lehetősé
get, hogy a kromatikus szám meghatározásával együtt a gráf színezését is 
megadjuk. 

Az algoritmus alapján a következő függvényeket definiáljuk: 
* (DE KROMATIKUS-SZAMA (GRÁF) 

(LET ((KIJELÖLTEK (ÖSSZEKÖTETLENEK GRÁF))) 

(COND ((NULL KIJELÖLTEK) (LENGTH GRÁF)) 

(T (MIN 

;Két összekötétlen 
; pontot kijelöl 
;Ha ilyen nincs: 
; ez teljes gráf 
ha van: a követ
kező két gráf 
közül a kisebbik 
kromatikus számút 
veszi alapul: 

<KROMATIKUS-SZAMA 
(MAPCAPP GRÁF 

(FUNCTION 
(LAMBDA (PONT) 

(EJT PONT 
(CAR KIJELÖLTEK) 
(CADR KIJELÖLTEK> 

<KROMATIKUS-SZAMA 
(MAPCAR GRÁF 

(FUNCTION 
(LAMBDA (PONT) 

(KÖT PONT 
(CAR KIJELÖLTEK» 

a pontok egybeej 
tésével és a 

pontok összeköté
sével keletkező 
gráf 

KROMATIKUS-SZÁMA 
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* (DE ÖSSZEKÖTETLENEK (GR) ;két összekötétlen pontot keres 
(COND ((NULL (CDR GR)) NIL) ;nincs több pont 

((ÉL-E (CAAR GR) ;vizsgálj a van-e él két pont 
(CDR GR) ; között, ha nincs, kész, 
(CADAR GR))) 

(T (ÖSSZEKÖTETLENEK (CDR GR> ;ha van tovább keres 
ÖSSZEKÖTETLENEK 
* (DE ÉL-E (CSÚCS RÉSZGR SZOMSZÉDJAI) ;vizsgálja, hogy CSÚCS ösz-

; sze van-e kötve a RÉSZGR-
(COND ((NULL RÉSZGR) NIL) ; ban levő pontokkal 

((MEMBER CSÚCS (CADAR RÉSZGR));ha igen, tovább keres 
(ÉL-E CSÚCS (CDR RÉSZGR) SZOMSZÉDJAI)) 
(T (LIST (LIST CSÚCS (CAAR RÉSZGR)) 

SZOMSZÉDAI> ;ha nem, ezt a pontot adja 
; meg a CSÚCS pont 
; párjaként 

két összekötetlen pontot egybeejt 
CS a gráf tetszőleges pontja 
a következő eseteket kell kezelni: 

ÉL-E 
* (DE EJT (CS PÁR SZOMSZÉDOK) 

(COND ((EQ (CAR PÁR) (CAR CS)) NIL) 

((Eq (CADR PÁR) (CAR CS)) 
<LIST (LIST (CAR CS) 

(UNION SZOMSZÉDOK (CAR CS>) 
((MEMBER (CADR PÁR) (CADR CS)) 
<LIST (LIST (CAR CS) 

(REMOVE (CAR PÁR) (CADR CS>) 

(T (LIST (SUBST (CADR PÁR) (CAR PÁR) CS> 

CS az első 
egybeejtendö 

CS a második 
egybeejtendö 

CS szomszédai 
között van a 
a második 
egybeejtendö 

egyébként 
EJT 
* (DE KÖT (CS PÁR) két összekötetlen pontot összeköt 

CS a gráf tetszőleges pontja 
a következő eseteket kell kezelni: 

(COND ((EQ (CAR PÁR) (CAR CS)) ;CS az első 
<LIST (CAR CS) (CONS (CADR PÁR) (CADR CS>); kötendő 
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((EQ (CADR PÁR) (CAR CS)) ;CS a második 
<LIST (CAR CS) (CONS (CAR PÁR) (CADR CS>) ; kötendő 
(T CS> ;egyébként 

KÖT 
* (KROMATIKUS-SZAMA (LIST HÁZ)) 
3 
* (KROMATIKUS-SZAMA (LIST CSILLAG)) 
2 

12.3. Algebrai kifejezések differenciálása 

A LISP segítségével matematikai kifejezéseket szimbolikusan kezelhetünk, 
így szimbolikusan felírt matematikai kifejezések összegét, szorzatát, vagy 
adott szimbólum szerinti differenciálhányadosát képezhetjük úgy, hogy a 
művelet eredménye ismét egy szimbolikus alakban felírt matematikai kife
jezés. Ez a probléma nevezetes szerepet játszott a LISP történetében, an
nak idején McCarthynak és munkatársainak a LISP megalkotásával egyik 
fő célja éppen az volt, hogy olyan nyelvet hozzanak létre, amelyben kifeje
zéseket szimbolikusan lehet differenciálni. 

A matematikai kifejezéseket a LISP-ben prefixjelöléssel ábrázoljuk, pl. 
az 

x4 + i2y2 + y4 

kifejezést így írhatjuk át LISP kifejezéssé: 

(PLUS (EXPT X 4) (TIMES (EXPT X 2) (EXPT Y 2 ) ) (EXPT Y 4 ) ) 

A következőkben prefixjelöléssel, LISP kifejezésként felírt kifejezések 
differenciálására adunk meg eljárást. Az egyszerűség kedvéért csak olyan 
kifejezésekkel foglalkozunk, amelyek a négy alapművelet, a hatványozás, és 
a negatív előjel segítségével épülnek fel szimbolikus változókból és egész 
számokból. 

Ha a kifejezések differenciálásának ismert szabályaiból indulunk ki, ész
revehetjük, hogy az összeg, szorzat stb. differenciálásának szabályai rekurzív 
összefüggések; pl. egy összeg differenciálhányadosát úgy kapjuk meg, hogy 
a tagok differenciálhányadosának összegét képezzük. Foglaljuk össze a dif
ferenciálási szabályokat! 
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a) konstans differenciálhányadosa 

du —— = 0 ha u nem függvénye x-nek 
dx 

b) negatív előjelű kifejezés differenciálhányadosa 

d . . du 

8rx
{-u) = -rx 

c) összeg differenciálhányadosa 

d . . du dv 

d-x{u + v)=dx + d-X 

d) különbség differenciálhányadosa 

d . du dv 
— ( u - v) = — 
dx, oi dx 

e) szorzat differenciálhányadosa 
3 . . _ du dv 

di ői dx 
f) hányados differenciálhányadosa 

d
őu dv 

ÍZ\ _ dx dx 

dx v v2 

g) hatvány differenciálhányadosa 

o . . .du 
— (u } = nu — ha n konstans 
dx dx 

Speciális esetben, ha n = 1 és u = i 

A DERIV függvény megvizsgálja a differenciálandó kifejezést, és annak típu
sától (összeg, szorzat stb.) függően alkalmazza a megfelelő segédfüggvényt, 
amely az adott típusú kifejezés differenciálását végzi el. Az összeg, ill. szor
zat differenciálásának szabályait csak kéttagú összegre, ill. kéttényezős szor
zatra írtuk fel, a segédfüggvényeket azonban úgy kell definiálnunk, hogy az 
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n-tagú összegre és n-tényezős szorzatra is alkalmazhatók legyenek. A DERIV 
függvénynek tehát a kifejezés típusától függően más-más segédfüggvényt 
kell alkalmaznia; az eseteket egy SELECTQ kifejezéssel választjuk szét. KIF a 
differenciálandó kifejezés, X pedig a szimbolikus változó, amely szerint dif
ferenciálunk: 

* (DE DERIV (KIF X) 
(COND ((ATOM KIF) ;Ha a ki fejezés atom, 

(COND ((EQ KIF X) 1) ; X 
(T 0 ) ) ) ; konstans. 

(T (SELECTQ (CAR KIF) ;ha nem atom 
(PLUS (DERPLUS KIF X)) ;összeg 
(DIFFERENCE (DERDIFF KIF X)) ;különbség 
(TIMES (DERTIMES KIF X)) ;szorzat 
(qUOTIENT (DERqUOTIENT KIF X));bányadoB 
(MINUS (DERMINUS KIF X)) ;negatív 
(EXPT (DEREXPT KIF X)) ;hatvány 
(PROGN (PRIN1 KIF) ;egyébként: 

(PRIN1 " KIFEJEZÉS NEM MEGFELELŐ ALAKÚ") 
(TERPRI> 

A SELECTQ utolsó argumentumára azért van szükség, hogy ha a DERIV ar
gumentuma olyan kifejezés, amelyre nem adtunk meg deriválási szabályt, 
akkor ezt egy figyelmeztető üzenet kiírásával jelezze, és a NIL értéket adja. 
A segédfüggvények: 

* (DE DERPLUS (KIF X) ;összeg 
(CONS "PLUS ;n-tagú 

(MAPCAR (CDR KIF) (FUNCTION (LAMBDA (KIF) (DERIV KIF X> 
DERPLUS 
* (DE DERTIMES (KIF X) ;n-tényezös szorzat 

(COND ((NULL (CDDDR KIF)) (DERTIMES2 KIF X)); ha kéttényezös 
(T (LIST 'PLUS 

(CONS 'TIMES 
(CONS (CADR KIF) 

(DERTIMES 
(CONS "TIMES 

(CDDR KIF)) 
X))) 

különben rekurzí
van alkalmazzuk 
differenciálási 
szabályt 
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(CONS 'TIMES 
(CONS (DERIV (CADR KIF) X) 

(CDDR KIF> 

A DERTIMES függvény a kéttényezős szorzatra a DERTIMES2 segédfüggvényt 
alkalmazza: 

* (DE DERTIMES2 (KIF X) ;kéttényezős szorzat 
(LIST 'PLUS 

(LIST 'TIMES 
(CADR KIF) 
(DERIV (CADDR KIF) X)) 

(LIST 'TIMES 
(CADDR KIF) 
(DERIV (CADR KIF) X> 

DERTIMES2 
* (DE DERMINUS (KIF X) (LIST 'MINUS (DERIV (CADR KIF) X> .negatív 
DERMINUS 
* (DE DERQUOTIENT (KIF X) ;hányados 

(LIST 'QUOTIENT 
(LIST 'DIFFERENCE 

(LIST 'TIMES (DERIV (CADR KIF) X) (CADDR KIF)) 
(LIST 'TIMES (CADR KIF) (DERIV (CADDR KIF) X))) 

(LIST 'EXPT (CADDR KIF) 2> 
DERqUOTIENT 
* (DE DEREXPT (KIF X) ;hatvány 

(LIST 'TIMES 
(CADDR KIF) 
(LIST 'EXPT (CADR KIF) (SUB1 (CADDR KIF))) 
(DERIV (CADR KIF) X> 

Alkalmazzuk néhány kifejezésre a DERIV függvényt: 

* (DERIV '(PLUS X Y) *X)) 
(PLUS 1 0) 
* (DERIV 'X 'X)) 
1 
* (DERIV 'Y 'X)) 
0 
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* (DERIV '(MINUS X) *X)) 

(MINUS 1) 

* (DERIV '(PLUS X (TIMES X Y)) 'X) 
(PLUS 1 (PLUS (TIMES X 0) (TIMES Y 1))) 
* (DERIV '(PLUS (TIMES X Z) (DIFFERENCE Y X)) *X) 
(PLUS (PLUS (TIMES X 0) (TIMES Z 1)) (DIFFERENCE 0 1)) 
* (DERIV '(QUOTIENT X (PLUS X 2)) *X) 
(QUOTIENT (DIFFERENCE (TIMES 1 (PLUS X 2)) (TIMES X (PLUS 10))) 

(EXPT (PLUS X 2) 2)) 
* (DERIV '(SIN X) 'X) ;nem adtunk meg differenciálási szabályt 
(SIN X) KIFEJEZÉS NEM MEGFELELŐ ALAKÚ 
NIL 
A DERIV függvény segítségével tehát előállítottuk kifejezések differenciálhá
nyadosát szimbolikus alakban. Az utolsó feladatban a kiírt üzenet jelzi, hogy 
a DERIV függvényt olyan argumentumra alkalmaztuk, amelynek deriválására 
nincs felkészítve. 

Tulajdonképpeni feladatunknak azonban ezzel csak egy részét oldottuk 
meg. Nem foglalkoztunk azzal a problémával, hogy hogyan alakíthatunk 
prefix alakra egy matematikai jelöléssel felírt kifejezést, sem pedig azzal, 
hogy hogyan alakíthatjuk a prefix alakban kapott eredményeket infix alakra. 
Ezekre az átalakításokra viszonylag nem túl bonyolult algoritmusok isme
retesek. 

Jóval nehezebb feladatot jelent a kifejezések egyszerűsítése. Megfigyel
hetjük, hogy a DERIV függvény által előállított kifejezéseknek szinte mind
egyike egyszerűbb alakban is felírható olyan átalakításokkal, amelyeket a 
papíron, ceruzával végzett számításokban rendszerint el is végzünk. Tekint
sük az egyszerű 

* (DERIV '(PLUS X (TIMES X Y)) "X) 
(PLUS 1 (PLUS (TIMES X 0) (TIMES Y 1))) 

példát! A kapott kifejezést egyszerűbb alakra hozhatjuk, ha a (TIMES Y 1) 
kifejezést a vele egyenértékű Y kifejezéssel, a (TIMES X 0) kifejezést pedig 0-
val helyettesítjük. Ezzel a (PLUS 1 (PLUS 0 Y)) alakra hoztuk a kifejezést; ez 
még tovább egyszerűsíthető, ha a (PLUS 0 Y) kifejezést Y-nal helyettesítjük. 
Végül tehát a kifejezést a vele egyenértékű, de egyszerűbb 

(PLUS 1 Y) 

alakra hoztuk az 

http://tela.da.tok


12.4. SiótárkezelS függvények 345 

X + O^X 

X*l-^X 

X*0-* 0 

azonosságok alkalmazásával. 
Altalánosságban úgy is felvethető a kérdés, hogy egy tetszőleges kifeje

zést hogyan hozhatjuk a legegyszerűbb alakra. Erre a problémára azonban 
már nem lehet egyértelmű választ adni. Még viszonylag egyszerű esetekben 
sem lehet ugyanis megmondani, hogy melyik egy kifejezés legegyszerűbb 
alakja. A 

(PLUS (EXPT A 2) A) 
kifejezést helyettesíthetjük a vele egyenértékű 
(TIMES A (PLUS A l ) ) 
kifejezéssel, az azonban már nem egyértelmű, hogy melyik az egyszerűbb 
alak. A kérdésre csak akkor lehet válaszolni, ha tudjuk, hogy mi a további 
feladat, amit a kifejezésekkel el kell végezni. A kifejezések egyszerűsítése a 
matematikai kifejezések szimbolikus kezelésével foglalkozó számitógépes 
algebrának egyik legbonyolultabb problémája. 

12.4. Szótárkezelő függvények 

A szótárak tárolásának egyik elterjedt módja a következő: az ábécé minden 
betűjéhez hozzárendelünk egy mutatót. Az egy bizonyos betűvel kezdődő 
szavak azután olyan alszótárat alkotnak, amely a megfelelő mutatóval jel
zett címen található, és ugyanezen az elven épül fel: pl. az a betűvel kezdődő 
szavak alszótárában ismét az ábécé minden betűjéhez tartozik egy mutató, 
s ezek a mutatók jelzik, hol találhatók az a6, ac stb. kezdetű szavak alszó-
tárai. Ha egy ilyen „szókezdet" egyben szó is (mint pl. az a6 a németben), 
akkor a hozzá tartozó alszótár mindenekelőtt az ehhez a szóhoz tartozó 
szótári információt tartalmazza, csak azután a többi betűhöz tartozó muta
tókat. Ha az illető szó nem létezik a nyelvben (mint pl. az ac a magyarban), 
akkor valamilyen egységes, speciális jel áll a szótári információ helyén. Ha 
egy szókezdethez nem tartozik folytatás (mint pl. az a6c-hez a magyarban), 
akkor a neki megfelelő alszótárban — ha egyáltalán van — természetesen 
nem szerepelnek további alszótármutatók; és általában, mindig csak azok 
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az alszótármutatók vannak feltüntetve, amelyek valahol mélyebben tartal
maznak szótári információkat. 

Természetesen adódik, hogy egy LISP-ben írt szótárkezelő rendszerben 
az egyes mutatók valóságos, listacellákban tárolt mutatók legyenek; a szótári 
információkat szintén listában tároljuk; a szótári információ hiányát pedig 
értelemszerűen az üres lista, a NIL jelölje. Megjegyzendő, hogy a nyelvészek 
igen sokféle szótári információt szoktak számon tartani (pl. ragozási típus, 
jelentés, igéknél vonzatok stb.), tehát a szótári információt mindenképpen 
tovább tagolható formában — listában — kell tartanunk. Itt azonban a 
további tagolással nem foglalkozunk, legfeljebb a szófajt és a latin jelentést 
írjuk be szemléltetésképpen. Annyit azonban érdemes biztosítanunk, hogy az 
ún. homonimák (azonos alakú szavak) egyszerre több szótári információt 
is tartalmazhassanak. (Pl. a vár szó azt, hogy „főnév, jelentése: castrum" 
és azt is, hogy „ige, jelentése: exspecto".) Ezért a szótári információt eleve 
szótári információk listájaként érdemes elképzelni. 

Lássuk most már, hogyan fest ténylegesen egy alszótár: 
(kezdőbetű információk 

(.következőbetűi . . . ) 
(következőbetű? . . . ) 
. . ) 

Egy a betűvel kezdődő szavakat tároló alszótár pl. ilyen lehet: 
(A ((BETŰ NEVE) (NÉVELŐ)) 

(B NIL 
(L NIL 

(A NIL 
(K ((FŐNÉV)))))) 

(D ((IGE)) 
(Ó ((FŐNÉV)))) 

. . . ) 

Ebben a részletben a következő szavak találhatók: 
A . . . BETŰ NEVE 
A . . . NÉVELŐ 
ABLAK . . . FŐNÉV 
AD . . . IGE 
ADÓ . . . FŐNÉV 
Természetesen benne vannak a nemlétező (szótári információval nem rendel
kező) AB, ABL, ABLA „szavak" is. Az egész szótárat egyszerűen ilyen alszó-
tárak listájának tekintjük, vagyis olyan alszótárnak, amelyből a kezdőbetű 
és a hozzá tartozó szótári információ hiányzik. 
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Mivel az ilyen szótárban a szavak mintegy betűnként „elszórva" sze
repelnek, nemcsak szavakat visszakeresni, de új szavakat beírni is külön 
függvények segítségével érdemes. Kezdjük azzal, ahogyan egy ilyen alakú 
szótárat fel lehet építeni, ill. bővíteni lehet. 

Mindenekelőtt egy olyan függvényt definiálunk, amely egy szóból és 
a hozzá tartozó információból vadonatúj alszótárat alkot. Nevezzük ezt a 
függvényt ÚJ-ALSZÓTÁR-nak. Az egyszerűség kedvéért az ÚJ-ALSZÖTAR első 
argumentuma a szó betűiből álló lista legyen. így ugyanis rekurzívan defi
niálhatjuk a függvényt: 

* <DE ÚJ-ALSZÓTAR (SZÓ INFORMÁCIÓ) 
(COND ((NULL (CDR SZÓ)) ;Az utolsó betűnél tartunk. 

(LIST (CAR SZÓ) INFORMÁCIÓ)) 
(T (LIST (CAR SZÓ) NIL 

(ŰJ-ALSZÓTÁR (CDR SZÓ) 
INFORMÁCIÓ> 

OJ-ALSZÓTÁR 
* (SETQ ALSZÓTÁR 

(OJ-ALSZÓTÁR '(VÁR) '((FŐNÉV CASTRUM) (IGE EXSPECT0> 
(V NIL (A NIL (R ((FŐNÉV CASTRUM) (IGE EXSPECTO))))) 

A következő függvény, amelyre szükségünk lesz, egy már létező alszótá
rat egészít ki egy új szóval. Definiáljuk az ALSZÓTÁRBA-ÍR függvényt: 

* (DE ALSZÓTÁRBA-ÍR (SZÓ INFORMÁCIÓ ALSZÓTÁR) 
(AND (EQ (CAR ALSZÓTÁR) (CAR SZÓ)) 

(COND <(NULL (CDR SZÓ)) 

Meggyőződünk arról, hogy 
a jó alszótárba lrunk-e. 

A Bzó utolsó betűjénél 
tartunk, most kell 
beírni az információt. 

(CONS (CAR ALSZÓTÁR) ;A kezdőbetű. 
(CONS (APPEND 

(CADR ALSZÓTÁR);A régi Információ. 
INFORMÁCIÓ) 

(CDDR ALSZÓTÁR> 
(T (CONS (CAR ALSZÓTÁR) 

(CONS (CADR ALSZÓTÁR) 
(SZÓTÁRBA-lR 

(CDR SZÓ) 

Az új Információ. 
Az al-alszótárak. 
A kezdőbetű. 
A régi információ. 
Ezt a függvényt még 
definiálnunk kell! 
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INFORMÁCIÓ 
(CDDR ALSZÓTÁR> 

ALSZÓTÁRBA-ÍR 
* (SETQ ALSZÓTÁR (ALSZÓTÁRBA-ÍR "(VÁG) '((IGE SECO)) ALSZÓTÁR)) 
(V NIL 

(Á NIL 
(R ((FŐNÉV CASTRUM) (IGE EXSPECTO))) 
(G ((IGE SECO))))) 

Az ALSZÓTÁRBA-ÍR függvény a következőképpen működik: ha nem a szó 
kezdőbetűjének megfelelő alszótárat adunk meg argumentumul, akkor az 
érték NIL. Ha igen, és a szó egyetlen betűből áll (vagyis az utolsó betűjé
nél tartunk), akkor az alszótárat kiegészíti a megadott információval. Ha 
pedig egynél több betűből áll a szó, akkor a SZÓTÁRBA-ÍR függvényre bízza 
a második és további betűk, valamint az információ beírását. (Arról nem 
gondoskodunk, hogy az új szavak a betűrend szerint megfelelő helyre kerül
jenek.) 

A SZÓTÁRBA-ÍR függvénynek tehát a következők az argumentumai: egy 
szó betűiből álló lista (nevezzük BETÜLISTÁ-nak), a szóhoz tartozó információ 
(nevezzük INF-nek), valamint egy szótár, vagyis alszótárlista. Azt várjuk 
el ettől a függvénytől, hogy a szótárat módosítva adja értékül: ha van 
az alszótárak között olyan, amely a szó kezdőbetűjének (a BETÜLISTA első 
elemének) felel meg, akkor abba írja be a szót, ha nincs, a lista végére 
illesszen egy új alszótárat, amely a kérdéses szót tartalmazza. A SZÓTÁRBA-ÍR 
függvényt tehát így definiáljuk: 

* <DE SZÓTÁRBA-ÍR (BETÜLISTA INF SZÓTÁR) 
(COND ((NULL SZÓTÁR) ;Felkészülünk az alszótárak 

; szerinti rekurzióra. 
(LIST (ÚJ-ALSZÓTÁR BETÜLISTA 

INF))) 
((EQ (CAAR SZÓTÁR) 

(CAR BETÜLISTA)) ;Az első alszótárba kell 
; beírnunk a szót: 

(CONS (ALSZÓTÁRBA-ÍR BETÜLISTA ;Csak ezt az alszótárat 
INF ; változtatjuk meg, 
(CAR SZÓTÁR)) ; a többit nem. 

(CDR SZÓTÁR))) 
(T (CONS (CAR SZÓTÁR) ;Az első alszótárat nem 
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; változtatjuk meg, a 
; többivel próbálkozunk: 

(SZÓTÁRBA-ÍR BETÜLISTA 
INF 
(CDR SZÓTÁR> 

SZÓTÁRBA-ÍR 
* (SETQ SZÓTÁR (LIST ALSZÖTÁR)) 
((V NIL 

(Á NIL 
(R ((FŐNÉV CASTRUM) (IGE EXSPECTO))) 
(G ((IGE SECO)))))) 

* (SETQ SZÓTÁR (SZÓTÁRBA-ÍR ' ( L Á B ) '((FŐNÉV PES)) SZÓTÁR)) 
((V NIL 

(Á NIL 
(R ((FŐNÉV CASTRUM) (IGE EXSPECTO))) 
(G ((IGE SECO))))) 

(L NIL 
(Á NIL 

(B ((FŐNÉV PES)))) ) ) 

Láthatjuk, hogy ez a függvény mindhárom eddig definiált szótárfügg
vényt (önmagát is beleértve) alkalmazza. 

Definiáljunk most olyan függvényt, amely gondosan kikérdez a beírandó 
szavakról és információkról, és a már definiált függvények segítségével kie
gészíti a már létező, ill. létrehozza a még nem létező szótárat. Feltételezzük, 
hogy a szótár a nyelv nevére utaló atom tulajdonságlistáján a SZÓTÁR tulaj
donság alat t helyezkedik el. Nevezzük el ezt a függvényt SZÓTÁR-BÖV-nek. 

* (DE SZÓTÁR-BÖV (NYELV) 
(PROG (SZÓTÁR SZÓ INFORMÁCIÓ MUNKA) 

(SETq SZÓTÁR (GETP NYELV 'SZÓTÁR)) 
(PRINTL "Tagadó válasz: NIL") Feltételezzük, hogy a NIL 

szó nem lesz benne 
a szótárban. 

SZÓHUROK 
(PRINTL "Szó?") 
(SETq SZÓ (REÁD)) 
(COND ((NULL SZÓ) ;Tagadó válasz. 
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(PUT NYELV 'SZÓTÁR SZÓTÁR) 
(RETURN NYELV)) 
(T (GO JAVÍTÓHUROK))) ;Nem teljesen felesleges. 

JAVÍTÓHUROK 
(PRINTL "Első információ?") 
(SETQ INFORMÁCIÓ (LIST (REÁD))) 
(COND ((NULL INFORMÁCIÓ) ;Tagadó válasz: hibás. 

(GO JAVÍTÓHUROK)) 
(T (GO INFORMÁCIÓHUROK))) ;Nem teljesen felesleges. 

INFORMÁCIÓHUROK 
(PRINTL "További információ?") 
(SETQ MUNKA (REÁD)) 
(COND ((NULL MUNKA) (GO BEÍR)) ;Tagadó válasz. 

(T (SETQ INFORMÁCIÓ 
(APPEND INFORMÁCIÓ 

(LIST MUNKA))) ;A már létező információ 
; vége, újra kérdezünk: 

(GO INFORMÁCIÓHUROK))) 
BEÍR 

<SETQ SZÓTÁR 
(SZÓTÁRBA-ÍR (UNPACK SZÓ) 

INFORMÁCIÓ 
SZÓTÁR> ;A lényeg valójában a 

SZÓTÁRBA-ÍR függ
vényben történik. 

(GO SZÓHUROK))) 
SZÓTÁR-BÖV 
A PRINTL segédfüggvény definíciója: 
* (DE PRINTL (SKIF) (PRIN1 SKIF) (TERPRI)) 
PRINTL 
Mit jelent a „nem teljesen felesleges" megjegyzés? Azt, hogy az illető GO-
kifejezések elhagyásával, ill. az egész feltétel—tevékenység-pár elhagyásával 
úgyis a megfelelő címkékhez kerülne a vezérlés, hiszen éppen ezek a cím
kék következnek az illető feltételes kifejezések után. Mégis jobb a felesleges 
GO-kifejezéseket beleírni a függvénybe, hogy ha a címkék későbbi módosí
tás miatt távolabbra kerülnek vagy sorrendjük megváltozik, ne kelljen GO-
kifejezések utólagos beiktatására gondolnunk. 
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Példa a SZÓTÁR-BÖV működésére: 

* (SZÓTAR-BÖV 'MAGYAR-LATIN) 
Tagadó válasz: NIL 
Szó? 
* LÁB 
EIBÖ információ? 
* (FŐNÉV PES) 
További információ? 
* NIL 
Szó? 
* VÁG 
Első információ? 
* (IGE SECO) 
További információ? 
* NIL 
Szó? 
* VÁR 
Első információ? 
* (IGE EXSPECTO) 
További információ? 
* (FŐNÉV CASTRUM) 
További információ? 
* NIL 
Szó? 
* NIL 
MAGYAR-LATIN 

* (GETP 'MAGYAR-LATIN 'SZÓTÁR) 
((V NIL 

(Á NIL 
(R ((FŐNÉV CASTRUM) (IGE EXSPECTO))) 
(G ((IGE SECO))))) 

(L NIL 
(Á NIL 

(B ((FŐNÉV PES)))))) 
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Más hasznos függvényeket is definiálhatunk. Elsőként a nehezen átte
kinthető, „elszórt" szótárformát „szép" listaformává alakító függvényt defi
niálunk. Ezt a függvényt SZÓTÁRLISTÁ-nak fogjuk nevezni. Mindenekelőtt az 
egyes alszótárakat listává alakító ALSZÓTÁRLISTA segédfüggvényt definiáljuk, 
amelynek argumentuma egy alszótár és a szó első betűit tartalmazó lista, 
a SZÓ-ELEJE. Ha az alszótár a listázandó szótárnak eleme, nem pedig egy 
mélyebben elhelyezkedő alszótár, akkor az utóbbi változónak az értéke NIL 
lesz. 

* (DE ALSZÓTÁRLISTA (ALSZÓTÁR SZÓ-ELEJE) 
(COND ((NULL ALSZÓTÁR) NIL) 

<(NULL (CADR ALSZÓTÁR)) ;Nem szóvég. 
(SZÓTÁRLISTA (CDDR ALSZÓTÁR) ;Az alszótár a1 szótárait 

(APPEND SZÓ-ELEJE ; ke l l l i s t á z n i . 
(LIST (CAR ALSZÓTÁR> 

(T (CONS (CONS <PACK 
(APPEND ;Ennyi egy szócikk. 

SZÓ-ELEJE 
(LIST 

(CAR ALSZÓTÁR> 
(CADR ALSZÓTÁR)) 

Mint amikor nem 
találtunk 
szóvéget. 

(SZÓTÁRLISTA (CDDR ALSZÓTÁR) 
(APPEND SZÓ-ELEJE 

(LIST (CAR ALSZÓTÁR> 
ALSZÓTÁRLISTA 
* (ALSZÓTÁRLISTA (CAR SZÓTÁR)) 
((VÁR (IGE EXSPECTO) (FŐNÉV CASTRUM)) 

(VÁG (IGE SECO)) 
(LÁB (FŐNÉV PES))) 

Megfigyelhetjük, hogy a definícióban maga a SZÓTÁRLISTA a segédfüggvény, 
tehát a SZÓTÁRLISTA és az ALSZÓTÁRLISTA egymást alkalmazó függvények. 
Lássuk most a SZÓTÁRLISTA definícióját: 

* (DE SZÓTÁRLISTA (SZÓTÁR SZÓKEZDET) 
(MAPCAPP SZÓTÁR 

(FUNCTION 
(LAMBDA (ALSZÓTÁR) (ALSZÓTÁRLISTA ALSZÓTÁR SZÓKEZDET> 

SZÓTÁRLISTA 
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A végleges szótárlistázó függvénynek csak egy argumentuma lesz, a nyelv, 
amelynek szótárát listázni kívánjuk. A szótárból alkotott listát betűrendbe 
is szedjük: 

* (DE SZÓTÁRL (NYELV) (RENDEZ-A (SZÓTÁRLISTA (GETP NYELV 'SZÓTÁR> 
SZÓTÁRL 
* (SZÓTÁRL 'MAGYAR-LATIN) 
((LÁB (FŐNÉV PES)) 
(VÁG (IGE SECO)) 
(VÁR (IGE EXSPECTO) (FŐNÉV CASTRUM))) 

Még tetszetősebben állíthatjuk elő a szócímek jegyzékét nyomtatófüggvé
nyek használatával: 

* (DE SZÓTÁRNYOMT (NYELV) 
<MAPC (SZÓTÁRL NYELV) 

(FUNCTION 
(LAMBDA (SZÓCIKK) 

(PRINT (CAR SZÓCIKK)) 
(SPACES 3) 
<MAPC (CDR SZÓCIKK) 

(FUNCTION 
(LAMBDA (INF) (PRIN1 INF) (SPACES 1> 

(TERPRI> 
(TERPRI)) 

SZÓTÁRNYOMT 
* (SZÓTÁRNYOMT "MAGYAR-LATIN) 
LÁB 

(FŐNÉV PES) 
VÁG 

(IGE SECO) 
VÁR 

(IGE EXSPECTO) (FŐNÉV CASTRUM) 
NIL 

A másik hasznos függvénynek, amelyet itt definiálunk, egy szó betűiből 
álló lista és egy szótár az argumentuma, értéke pedig a szóhoz tartozó 
információ: 
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* (DE KIKERES (SZÓ SZÓTÁR) 
(AND (SETQ SZÓTÁR ;Legyen a SZÓTÁR a SZÓ 

(ASSOC (CAR SZÓ) ; kezdőbetűjének megfelelt) 
SZÓTÁR)) ; aluzótár. 

(COND ((NULL (CDR SZÓ)) ;Elérkeztünk a SZÓ végéhez. 
(CADR SZÓTÁR)) 

(T (KIKERES (CDR SZÓ) 
(CDDR SZÓTÁR> 

KIKERES 
* (KIKERES "(VÁR) (GETP 'MAGYAR-LATIN 'SZÓTÁR)) 
((IGE EXSPECTO) (FŐNÉV CASTRUM)) 
Mivel ennek a függvénynek is a szó betűiből álló lista és a teljes szótár az 
argumentumai, egy kényelmesebben használható INFORMÁCIÓ függvényt is 
érdemes definiálni: 
* (DE INFORMÁCIÓ (SZÓ NYELV) (KIKERES (UNPACK SZÓ) 

(GETP NYELV 'SZÓTÁR))) 
INFORMÁCIÓ 
* (INFORMÁCIÓ 'VÁG 'MAGYAR-LATIN) 
((IGE SECO)) 

12.5. Mintaillesztés 

Mintaillesztésnek nevezzük két S-kifejezés összehasonlítását, amely a kö
vetkezőképpen megy végbe: a két összehasonlítandó S-kifejezés közül az első 
kitüntetett, ezt mintának nevezzük. A minta tartalmazhat rögzített szim
bólumokat és változó részeket, amelyek bármilyen S-kifejezésre illeszthe
tők. A változó részeket az alábbiakban az X karakterrel kezdődő változók 
jelentik. A második S-kifejezés neve adat. Az összehasonlítás akkor sike
res, az adat akkor feleltethető meg a mintának, ha az adatban szerepelnek 
a minta rögzített szimbólumai, a minta változóinak pedig az adatban elő
forduló tetszőleges S-kifejezés felel meg. Definiáljunk egy függvényt, amely 
megadott mintához illeszt egy adatot. Nevezzük az illesztőfüggvényt ILLIK-
nek. Első argumentuma a minta, a második az adat. Ekkor 
* (ILLIK '(X A X A X) '(EGY A JELSZÓNK A BÉKE)) 
T 
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* (ILLIK '(X A X A X) '(ÉN ELMENTEM A VÁSÁRBA)) 
NIL 

Az X szimbólumot az ILLIK függvény bármilyen S-kifejezésnek megfelel
tetheti . Az első példában az X ráillett az EGY, a JELSZÓNK és a BÉKE atomokra 
is. A mintaillesztéshez azonban hozzátartozik az is, hogy megkövetelhessük: 
bizonyos változóknak az adatban mindig ugyanaz az S-kifejezés feleljen meg. 
Ilyenkor olyan változót használunk, amely egynél több karakterből áll (de 
az első karaktere X). Ha a minta ilyen változót tar talmaz, akkor csak akkor 
illik az adat ra , ha az illető változó minden előfordulása ugyanolyan elem
nek felel meg. Ha a minta illik az adatra , akkor az érték nem T, hanem a 
változóillesztésekből adódó asszociációs lista: 

* (ILLIK '(HA XFAJTA VAGY LÉGY XFAJTA) '(HA FÉRFI VAGY LÉGY FÉRFI)) 

((XFAJTA . FÉRFI)) 

* (ILLIK '(XFAJTA ÉS XFAJTA) '(KOLDUS ÉS KIRÁLYFI)) 

NIL 

Első példánk így módosítható: 
* (ILLIK '(XVÁLT A XVÁLT A XVÁLT) '(EGY A JELSZÓNK A BÉKE)) 
NIL 
* (ILLIK '(XVÁLT A XVÁLT A XVÁLT) '(RÓZSA A RÓZSA A RÓZSA)) 
((XVÁLT . RÓZSA)) 

Definiáljuk ezek után az ILLIK függvényt: 
* (DE ILLIK (MINTA ADAT A-LISTA MUNKA) ;A-LISTA értéke az alkalma

záskor NIL. Vigyáznunk kell, 
ha a MINTA illik ADAT-ra, de 
nem jött létre A-LISTA, 
akkor a függvényérték nem az 
A-LISTA értéke, hanem T. 

(COND <(ATOM MINTA) 
(COND ((EQ MINTA *X) ;Mindenre illik. 

(OR A-LISTA T)) 
((XVÁLTOZÓ MINTA) 
(ÖSSZEFÉR 

(CONS MINTA ADAT) 
A-LISTA)) 

(T (AND (EQ MINTA ADAT) 

Csak akkor illik rá, 
ha az így létrejövő 
pár nem mond ellent az 
A-LISTÁ-ban levőknek. 
Ha a MINTA nem változó, 
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(OR A-LISTA T> ; teljes azonosság kell. 
(T (AND (LISTP ADAT) ;Lista atomra nem illik. 

(EQ (LENGTH MINTA) ;A MINTÁ-nak és az 
(LENGTH ADAT)) ; ADAT-nak ugyanolyan 

; hosszúnak kell lennie. 
(AND (SETQ 

MUNKA 
(ILLIK (CAR MINTA) 

(CAR ADAT) 
A-LISTA)) 

(ILLIK (CDR MINTA) 
(CDR ADAT) 
(COND ((ATOM MUNKA) ;VagyÍB T. 

A-LISTA) 
(T MUNKA> 

ILLIK 
Az XVÁLTOZÓ függvény definíciója: 
* (DE XVÁLTOZÓ (MINTA-ELEM) 

(AND (ATOM MINTA-ELEM) (EQ (CAR (UNPACK MINTA-ELEM)) 'X> 
XVÁLTOZÓ 
* (XVÁLTOZÓ 'EMBER) 
NIL 
* (XVÁLTOZÓ '(XEMBER)) 
NIL 
* (XVÁLTOZÓ 'XEMBER) 
T 
Az ÖSSZEFÉR segédfüggvény egy változókötést illeszt be egy asszociációs 
listába, ha az illető változókötés nem mond ellent az asszociációs listában 
foglaltaknak. Ha az asszociációs lista már tartalmazza az illető párt, akkor 
érintetlenül hagyja: 

* (DE ÖSSZEFÉR (PÁR A-LISTA) 
(COND ((NULL A-LISTA) (LIST PÁR)) ;Ez lesz az első pár. 

(T (LET ((MUNKA ;Ha volt már párja a 
(ASSOC (CAR PÁR) ; változónak az 

A-LISTA))) ; A-LISTÁ-ban, 
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(COND (MUNKA 
(AND (EqUAL 

(CDR MUNKA) 
(CDR PÁR)) 

A-LISTA)) 
(T (CONS PÁR A-LISTA> 

azonosnak kell 
lennie a változó 
mostani párjával, 
érték az A-LISTA. 

Ha nem volt párja, 
kibővítjük az 
A-LISTÁ-t. 

ÖSSZEFÉR 
* (ÖSSZEFÉR '(XEMBER 
((XEMBER . ADY)) 
* (ÖSSZEFÉR '(XEMBER 
NIL 
* (ÖSSZEFÉR '(XEMBER 
((XEMBER . ADY) (XASSZONY . LÉDA)) 

ADY) NIL) 

ADY) "((XEMBER . PETŐFI))) 

ADY) '((XASSZONY . LÉDA))) 

A mintaillesztő függvények alkalmazása igen széleskörű. Az egyik leg
nevezetesebb a különböző következtetőprogramokban való használatuk. A 
következtetőprogramok úgy működnek, hogy állítások és következtetési sza
bályok alapján következtetéseket próbálnak levonni (forward chaining), 
vagy egy célállításból és teljesítési szabályokból megállapítani, hogy az illető 
célállítást milyen más állítások teljesülése tenné igazzá (backward chai
ning). A szabályok változókat is tartalmazó állítások (minták) logikai je
lekkel („és", „vagy") összekapcsolt sorozatai, alkalmazásukhoz meg kell ál
lapítani, hogy egy adott állítás illik-e a szabály valamelyik elemére. 

12.6. Egy nyelvészeti alkalmazás: 
a megkülönböztető jegyek ábrázolása 

A nyelvészek a nyelv különböző hangjainak, a mondatok összetevőinek, 
vagyis a különböző nyelvi egységeknek a jellemző viselkedését úgy írják le, 
hogy a különböző egységeknek rájuk jellemző megkülönbözte tő jegyeket 
tulajdonítanak. A nyelv szabályszerűségeit, szabályait e jegyekre hivatkozva 
írhatjuk le. Pl. a mássalhangzók egy része ZONGES jegyű, más mással
hangzók nem rendelkeznek ezzel a jeggyel; a zöngésség szerinti hasonulás 
szabályát a ZONGES jegyre hivatkozva lehet megfogalmazni. A különböző 
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igealakok különböző személyűek és számúak; az alany és az állítmány egyez
tetésének szabályát az alany és az igealak személyéhez és számához tartozó 
jegyeire hivatkozva lehet megfogalmazni. 

Ha egy egység egy bizonyos jeggyel nem rendelkezik, azt mondjuk, 
hogy az illető egységhez a jegy j e lö le t len értékét rendeltük. A zöngétlen 
mássalhangzók jelöletlenek a zöngésség szempontjából, nem rendelkeznek a 
ZÖNGÉS jeggyel, a zöngés mássalhangzók viszont többlettel (a ZÖNGÉS 
jegy meglétével) rendelkeznek hozzájuk képest, vagyis jelöltek a zöngésség 
szempontjából. 

Egy-egy jegy je lölt értéke többféle lehet. Pl. sok nyelvben a főnevek 
egyes, kettes és többes számúak lehetnek; az egyes szám a szám-jegy jelölet
len értéke. A szám-jegy jelölt értéke (a „nem egyes szám") azonban kétféle 
lehet: kettes és többes. E kétféle érték közül általában a kettes szám szokott 
jelölt módon viselkedni (pl. csak kevés esetben különbözik a többes szám
tól), tehát a „nem egyes számon" belül a többes szám a jelöletlen. Az ilyen 
típusú nyelvekben tehát a szám-jegyek hierarchikusan vannak elrendezve, 
valahogy így: 
szám: egyes (jelöletlen) 

nem-egyes (jelölt): többes (jelöletlen) 
kettes (jelölt) 

Itt a „szám" jegy értéke mindaz, amit a „szám:" szimbólumtól jobbra 
írtunk. Egy jegy értéke (ha van) a l j egyekre oszlik, amelyeknek ismét lehet 
értéke, és így tovább. A főneveknek természetesen nemcsak száma lehet a 
különböző nyelvekben, hanem ezzel egyidejűleg pl. esete, neme stb. is. Pl. a 
magyar iskolájukban szó néhány jegyének egy lehetséges leírása: 

szám: egyes 
birtokos: szám: többes 

személy: harmadik 
eset: hely: irányhármas: ott 

térrész: ba /ban /bó l 
Mivel a nyelvi egységek jegyekkel történő leírása ilyen fagráfokat ered

ményez, listával való ábrázolásuk kézenfekvő. Az alábbiakban a következő 
lesz a leírások általános alakja: 

(jegy! jegy2 ... jegyn) 

ahol minden jegyi ilyen alakú: 
{jegy-név al-jegyt al-jegy2. .. al-jegym) 

A jegy-név szimbólum, az aljegyek pedig ugyanolyan alakúak, mint a 
jegyek. Bármely jegy vagy al-jegy hiányozhat (ez mindig jelöletlen értéket 
fejez ki). Az iskolájukban szó fenti leírása listában megfogalmazva: 
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((SZÁM (EGYES)) 
(BIRTOKOS (SZÁM TÖBBES) (SZEMÉLY (HARMADIK))) 
(ESET (HELY (IRANYHARMAS (OTT)) 

(TÉRRÉSZ (BA-BAN-BÓL))))) 
A jegyeknek nemcsak az a funkciója, hogy töveket, szavakat, szóalakokat 

(pl. a szótárban) jellemezzünk a segítségükkel. A nyelvtani szabályokat is 
jegyekre hivatkozva fogalmazzuk meg. Ilyenkor azonban a jegyekből nem 
leírásokat alkotunk, hanem előírásokat. Ezek segítségével követeljük meg, 
hogy azok a nyelvi egységek, amelyekre a szabályt alkalmazzuk, bizonyos 
jegyekkel rendelkezzenek, vagy ne rendelkezzenek. Pl. a magyar nyelvnek 
abban a (hozzávetőleges) szabályában, hogy számnév + egyesszámú főnév 
— főnévi csoport, az első és a második kifejezés előírás: ahhoz, hogy ezt a 
szabályt alkalmazhassuk, két egymás mellett álló szónak rendelkeznie kell a 
szófaj: számnév ill. a szófaj: főnév, szám.egyes jegyekkel. 

Az előírásokat nagyjából ugyanabban a formában ábrázolhatjuk listák
kal, mint a leírásokat. Egyetlen fontos kiegészítést kell tennünk; az előírások 
t i l tás t is tartalmazhatnak, vagyis megkövetelhetjük, hogy egy bizonyos jegy 
egyáltalán ne rendelkezzen értékkel az illető leírásban, vagy pedig azt, hogy 
valamely meghatározott értékkel ne rendelkezzen. A tiltást a listával való 
ábrázolásban a 0 numerikus atommal fogjuk jelölni: A 

(.jegy-név 0) 
jelöli, hogy az illető jegy vagy al-jegy nem rendelkezhet értékkel (al-jegyek-
kel), a 

(0 jegy-név ) 
jelöli, hogy ez az al-jegy nem szerepelhet. 

Néhány példa előírásokra: 
((SZÁM 0)) ;egyeBszám (semmilyen j e lö l t érték nem szerepelhet) 
((ESET (0 HELY))) ;nem lehet helyhatározói eset 

Megjegyezzük, hogy voltaképpen a leírásokban is szükség van tiltásra, 
pl. a csak egyesszámban létező főnevek szótárbeli leírásához: 
((SZÁM 0)) ;csak egyesszám ("singulare tantum") 
A tiltás itt azt fejezi ki, hogy az egyesszámú főnévből többesszámút létrehozó 
szabályt tilos alkalmazni. Mivel az alábbiakban a szabályok alkalmazásával 
nem foglalkozunk, ennek a fejezet további részében nem lesz különösebb 
jelentősége. 

Ha olyan programot írunk, amely természetes nyelvi mondatok feldolgo
zását vagy előállítását el tudja végezni, akkor a fentiekhez hasonló leírásokat 
és előírásokat kezelő függvényekre van szükségünk. 
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Az a függvény, amelyet az előírásokkal és leírásokkal kapcsolatban de
finiálni fogunk, predikátum, amely eldönti, hogy egy adott leírás megfelel-e 
egy adott előírásnak; a predikátum neve MEGFELEL lesz. Ezt a predikátu
mot kell pl. alkalmazni akkor, ha egy mondat szavairól (alaktani és szótári 
elemzés segítségével) megállapítottuk, hogy milyen jegyekkel rendelkeznek, 
és fel kell deríteni, hogy milyen mondattani szabályszerűségeket követ az 
illető mondat. Egy leírás akkor felel meg egy előírásnak, ha mindazokkal a 
jegyekkel rendelkezik, amelyekkel az előírás, viszont egyetlen olyan jeggyel 
sem, amelyet az előírás tilt. A MEGFELEL definíciója: 

* (DE MEGFELEL (LElRÁS ELŐÍRÁS) 
(COND ((NULL ELŐÍRÁS) T) 

((ZEROP (CAR ELŐÍRÁS)) 
(NULL LEÍRÁS)) 

<(ZEROP (CAAR ELŐÍRÁS)) 
(AND (NULL (ASSOC (CADAR ELŐÍRÁS) 

LEÍRÁS)) 
(MEGFELEL LEÍRÁS 

(CDR ELÖÍRÁS> 
(T (LET ((LEÍRÁS-JEGY 

(ASSOC (CAAR ELŐÍRÁS) 
LEÍRÁS))) 

(COND ((NULL LEÍRÁS-JEGY) 
(ZEROP (CADAR ELŐÍRÁS))) 

Ennek minden 
leírás megfelel. 
Semmilyen jegy nem 
lehet a leírásban 
tiltott al-jegy: 
nem szerepelhet. 

Az első 
leírás-jegy 
megfelelője. 
Csak ha jelölet-
; lennek 

; kell lennie. 
(T (AND (MEGFELEL ;Minden alj egy 

(CDR LEÍRÁS-JEGY) ; megfelel, 
(CDAR ELŐÍRÁS)) 

(MEGFELEL LEÍRÁS ;és a további 
(CDR ELÖÍRÁS>; jegyeknek is 

; megfelel a 
; leírás. 

MEGFELEL 
* (MEGFELEL '((FŐNÉV (NEM-EGYES))) 

'((FŐNÉV (NEM-EGYES 0> 
nem egyes számú 
nem egyes számú, 
azon belül jelöletlen 

http://fela.da.tok
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* (MEGFELEL '<(FŐNÉV (SZÁM (0 NEM-EGYES> ;egyes számú 
'((FŐNÉV (SZÁM (NEM-EGYES> ;nem egyeB számú 

NIL 
* (MEGFELEL '((FŐNÉV)) .bármilyen számú 

•((FŐNÉV (NEM-EGYES 0> .egyes számú 
T 





Függelékek 

A. A LISP-dialektusok 

A LISP nyelvet 1959-ben az MIT-n (Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, Massachusetts) fejlesztették ki. Egy korai (IBM 704) számító
gépen futó LISP 1.5 volt az első LISP rendszer. Az következő években két 
új változatát fejlesztették ki, amelyek — eltérő módon — a nyelv alkalmaz
hatóságát jelentősen növelték. 

A B B N LISP (Bolt-Beranek-Newman) változatot először PDP-1, 
majd SDS-940 típusú számítógépen implementálták, később a PDP-10-es 
gépen mint INTERLISP vált ismertté. Napjainkban az INTERLISP hasz
nálható a VAX számítógépeken, és több változata futtatható az IBM cég 
által gyártott gépeken is. A XEROX cég által gyártott „Dandelion" LISP-
gépeknek is ez a változat (INTERLISP-D) az alapnyelve. Ehhez a dialek
tushoz tartozik a TLC LISP, a LISP F3 és a LISP F4 is. 

A másik változatot először a PDP-6-os számítógépen fejlesztették ki, 
majd Maclisp néven a DEC-20-as számítógépre implementálták. A Maclisp 
egy korai változatát a stanfordi egyetemen továbbfejlesztették, ez lett a 
LISP 1.6. Ennek két további változatát fejlesztették ki: 
— az UCI-LISP változatot a kaliforniai Irvine egyetemen, 
— a Stanford-LISP változatot a stanfordi egyetemen; majd később ennek 

egy további változatát, a S t anda rd LISP-et Utah állam egyetemén. 
Eközben a Maclisp változatot továbbfejlesztették az MIT-n, ennek kö

vetkeztében több új LISP-változat született. A legfontosabb a Lisp 
machine LISP, amely később két további változat alapja lett. 

A felsoroltak mellett VAX típusú gépekre több új változat is készült. 
A Franz Lisp változat a UNIX operációs rendszer alatt, a NIL változat a 
VMS operációs rendszer alatt fut. 

Ekkorra a Maclisp leszármazottai is már annyira különböztek egymás
tól, hogy ezért 1981-ben egy bizottság hozzáfogott — elsősorban a Maclisp 
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leszármazottakat alapul véve — egy, a LISP-változatok előremutató tulaj
donságait egyesítő új, Common Lisp-nek nevezett változat megalkotásá
hoz. 1986-ban az IFIP (International Federation for Information Processing) 
munkabizottságot hívott létre, hogy a LISP nyelvre szabványt készítsen. A 
szabvány alapjául a Common Lisp szolgál. 

Egy másik fontos LISP-dialektus, a Scheme elsősorban oktatási célra 
készült, ez a nyelv képezi az alapját az MIT számítástechnikai kurzusainak, 
ezért gyorsan terjed, és sok gépen implementálták. 

A következőkben a legfontosabb szempontokat alapul véve összehason
lítjuk az egyes LISP-változatokat. A téma kimerítő tárgyalására nem vál
lalkozunk — ez a könyv terjedelmét a többszörösére növelhetné —, célunk 
az, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a területekre, amelyeknél — valamely 
változat használatakor — eltérést tapasztalhatunk a könyvben leírtaktól. 

Az EVAL-QUOTE változatok 

Ma már csak történeti érdekességű szempont két LISP-változat összehason
lításakor, hogy a változat EVAL vagy EVAL-QUOTE típusú-e. A különb
ség a két típus között az, hogy az EVAL-QUOTE változatoknál a legfelső 
szinten más alakban kell megadnunk a formákat, mint a mélyebb szinteken. 
Az EVAL típusú változatoknál ilyen megkülönböztetés nincs. Mint láttuk, 
az (A B C) lista fejét egy EVAL típusú változatban úgy kapjuk, hogy egy 
listát írunk le, amelynek első eleme a CAR függvénynév. Ezzel szemben egy 
EVAL-QUOTE változatban a legfelső szinten az (A B C) lista fejét úgy kap
juk, hogy először leírjuk a függvény nevét, esetünkben a CAR szimbólumot, 
majd egy listában megadjuk az argumentumokat: 

* CAR ( ( A B C ) ) 

A 

A legfelső szinten az argumentumokra itt nem kell a qüOTE függvényt alkal
mazni, mert az értelmezőprogram ezt önmagától is megteszi. (Ezért hívják 
ezeket a változatokat EVAL-QUOTE típusúaknak.) 

A jelenleg használatos LISP-változatok túlnyomó többsége EVAL tí
pusú, könyvünkben mi is ezt a típust vettük alapul. A McCarthy-féle 
LISP 1.5 azonban EVAL-QUOTE típusú volt. 
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A karakterkészlet 

A következő alapvető eltéréseket a megengedett karakterkészlettel kapcsolat
ban tapasztalhatjuk. A karakterkészlet általában bővebb, mint amit köny
vünkben alapul vettünk (természetesen a változatok az ékezetes karakte
reket általában nem tartalmazzák). így a szimbólumokban előfordulhatnak 
pl. a !, #, $, X, t , *, C, _ karakterek, kis- és nagybetűk is. Az „engedé
keny" változatok betűnek fogadnak el minden karaktert, amely nem szám
jegy, és szimbólumnak fogadnak el minden karaktersorozatot, amely nem 
szám. Ilyen változat az INTERLISP, amelyben érvényes szimbólum pl. az 
1987:l-Su_KIADÁS karaktersorozat is. Az „engedékeny" változatok sem en
gedik meg azonban, hogy a szimbólum belsejében pont (.) vagy szóköz ka
rakter legyen. 

Külön ki kell térnünk a kis- és nagybetűk problémájára. Azokban a 
LISP-változatokban, amelyek a kisbetűk használatát megengedik, általá
ban az alábbi két megoldás valamelyikét alkalmazzák: az egyikben a LISP-
értelmező megkülönbözteti a kis- és nagybetűket egymástól, tehát az ABBA, 
Abba, abba karaktersorozatokat különböző szimbólumoknak tekinti. Más 
LISP rendszerek megengedik ugyan, hogy az S-kifejezések beírásakor kis-
és nagybetűket is használjunk, azonban a belső ábrázolásban nem külön
bözteti meg őket egymástól. Ezekben a rendszerekben tehát a programozó 
beírhatja az ABBA, Abba, ill. abba karaktersorozatok bármelyikét, az értelmező 
azonban ezek mindegyikét ugyanazon szimbólumként értelmezi. 

A beépített függvények 

Az egyes változatok között a legtöbb eltérés a beépített függvényekben van. 
A különböző dialektusok más és más beépített függvényeket tartalmaznak. 
Lehet, hogy ugyanazt a feladatot megoldó függvénynek más a neve, vagy 
az azonos nevű függvény más célt szolgál, esetleg a függvények csak abban 
különböznek egymástól, hogy az argumentumaikat más sorrendben várják. 

Pl. ha az INTERLISP változatban a MAPCAR függvényt használjuk, a 

* (MAPCAR "(13 -24 -5 -6) 'ABS) 
(13 24 5 6) 

helyes kifejezés. A Common Lisp változatban fordított sorrendben kell meg
adnunk a függvény argumentumait: 
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* (MAPCAR 'ABS *(13 -24 -5 -6)) 
(13 24 5 6) 

A Common Lisp-ben használható SYMBOLP függvény megfelelőjét az 
INTERLISP-ben LITATOM-nak hívják. A két függvény teljesen megegyezik 
— mindkettő eldönti az argumentumáról, hogy szimbólum-e —, csak a ne
vükben különböznek. 

A beépített függvények tükrözik azt is, hogy a fejlesztők milyen célra 
szánták a nyelvet: az egyik változatban pl. a bemeneti és kimeneti függ
vények bőséges választéka áll rendelkezésünkre, a másik változat pedig na
gyobb számban tartalmaz aritmetikai függvényeket. 

A forma első eleme 

A legtöbb LISP-ben a forma első eleme csak függvénynév, lambdakifejezés 
vagy funarg-kifejezés lehet (pl. ilyen az INTERLISP, a Common Lisp, a 
Standard LISP). Van néhány olyan változat is (pl. a Scheme), amelyben a 
forma feje tetszőleges S-kifejezés lehet. A forma kiértékelésekor ezekben a 
rendszerekben először ez az S-kifejezés értékelődik ki, ennek értéke mindig 
egy függvénynév kell, hogy legyen. Ez a függvény alkalmazódik a formában 
megadott argumentumokra. Pl. a Scheme változatban nem vezet hibához a 
következő kifejezés: 

* ((CADR "(PLUS TIMES DIVIDE)) 3 9) 
27 

Ugyanez a kifejezés az INTERLISP-ben Undefined function hibaüzenetet 
eredményez. 

Az üres lista feje és farka 

Fontos tudni, hogy abban a változatban, amelyet használunk, van-e értéke 
a (CAR NIL) és a (CDR NIL) formáknak, vagyis értelmezve van-e az üres lista 
feje és farka. Némely LISP-változat (pl. a Standard LISP) ezek kiértékelé
sekor hibajelzést ad, más változatban (pl. az INTERLISP, vagy a Common 
Lisp esetében) ezek értéke NIL. Ennek megfelelően a CONS függvény is az 
utóbbi változatokban az általunk leírttól eltérően működik: a 2.4. szakasz
ban lát tuk, hogy (CONS (CAR LISTA) (CDR LISTA)) kifejezés értéke az eredeti 
LISTA változó értéke, ha az egy nem üres lista volt. 
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Az olyan LISP-változatban azonban, amely az üres lista fejét és farkát 
NIL-ként értelmezi, akkor ha a LISTA értéke ( ) , akkor a (CONS (CAR LISTA) 
(CDR LISTA)) kifejezés értéke ( ( ) ) lesz. Ezekben a változatokban tehá t erre 
az esetre nem teljesül a CAR, CDR és CONS függvényeknek a 2.4. szakaszban 
leírt összefüggése, mivel az üres lista nem állítható elő úgy, hogy CAR-ját és 
CDR-jét a CONS függvénnyel összekapcsoljuk: 

* (CAR NIL) 
NIL 
* (CDR NIL) 
NIL 
* (CONS NIL NIL) 
(NIL) 

ami nem azonos az üres listával. 

Az atomok feje és farka 

Hasonlóképpen eltérhetnek egymástól a LISP-változatok abban is, hogy 
értelmezik-e az atomokra a fej és farok fogalmát. A (CAR 'X) és (CDR 'X) 
alakú formák kiértékelése pl. az INTERLISP-ben nem vezet hibához, i t t 
a (CAR 'X) kifejezés értéke az X atom értéke, a (CDR *X) kifejezés értéke 
pedig X tulajdonságlistája. A Common Lisp-ben azonban az ilyen kifejezések 
hibához vezetnek, a CAR és CDR függvény argumentuma csak lista lehet. 

A feltételes kifejezések 

Nem minden változatban használhatunk általánosított feltételes kifejezése
ket. Az ilyen rendszerekben minden egyes feltételt csak egy tevékenység 
követhet. Ha ilyen változatot használunk, az általánosított feltételes kifeje
zéseket a PROGN függvény segítségével írhatjuk át . Pl. a 

(COND ((ATOM (CADR LISTA)) 
(PRINT 'ATOM) 
(SETq MEGVAN (CADR LISTA)) 
(EQUAL MEGVAN 'TATU)) 

(T (PRINT 'NINCS) NIL)) 

általánosított feltételes kifejezés helyett ezt írhatjuk: 

(COND ((ATOM (CADR LISTA)) 
(PROGN (PRINT 'ATOM) 
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(SETq MEGVAN (CADR LISTA)) 
(EQUAL MEGVAN *TATU))) 

(T (PROGN (PRINT 'NINCS) NIL))) 

Függvények definiálása 

A Maclisp, a Common Lisp, a Lisp machine Lisp változatokban a DEFUN 
segítségével definiálhatunk függvényeket: 

(DEFUN ADD3 (SZ) (ADD1 (ADD1 (ADD1 SZ)))) 

A DEFUN argumentumai (a könyvben használt DE-hez hasonlóan) a függvény
név, a változók listája és a függvénytörzs. Abban az esetben, ha akárhány-
argumentumú függvényt definiálunk, a DEFUN használatakor is egyetlen szim
bólum áll a változólista helyén: 

(DEFUN DUPLA SOR (LIST SOR SOR)) 

A DEFUN-t nem eval-típusú függvények definiálására is használhatjuk. 
Ekkor a definícióban a függvény típusát is meg kell adnunk a következőkép
pen: 

(DEFUN függvénynév FEXPR változólista törzs) 
pl. 

(DEFUN NYOMTAT FEXPR (EZT) (PRINT EZT)) 

A DEFUN második argumentumaként megadott FEXPR szimbólum jelzi az 
értelmezőnek, hogy nem eval-típusú függvényt definiálunk. 

Ezekben a rendszerekben nincs lehetőségünk akárhány-argumentumú, 
nem eval-típusú függvények definiálására, de ún. m a k r ó k a t definiálhatunk. 
A makrókat az értelmezőprogram a függvényektől lényegesen eltérő módon 
kezeli. Ha a kiértékelendő forma olyan lista, amelynek feje makrónév, akkor 
az értelmezőprogram a makró definícióját (amelynek mindig egy lambda-
változója van) magára erre a formára alkalmazza, és a kapott értéket — 
amelyet a makró k i fe j t é sének nevezünk — kiértékeli. 

A makrókat is a DEFUN segítségével definiálhatjuk, a definícióban a MACRO 
szimbólum jelzi, hogy makródefinícióról van szó A következő példa egy 
makró definiálását mutat ja be. Az ESREVER makró az argumentumként meg
adott tetszőleges számú S-kifejezést egy listában, fordított sorrendben adja 
meg: 

* (DEFUN ESREVER MACRO (X) 
(LIST 'REVERSE (LIST 'QUOTE (CDR X)))) 
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ESREVER 
* (ESREVER A B CD (E F G)) 
((E F G) CD B A) 
A makrókifejtéskor a REVERSE szimbólumból és az argumentumokból a 
(REVERSE '(AB CD (EF G))) forma készül el, amely kiértékelve a fordított 
listát adja. 

Mivel a makrók nem függvények, ezért sem a MAP, sem az APPLY függvé
nyek alkalmazásakor nem szerepelhetnek függvény-argumentumként. 

Az UCI-LISP és a TLC LISP változatokban szintén van makródefini-
álási lehetőség, ezekben a változatokban a függvények definiálására a DE és 
DF függvények, makrók definiálására a DM (define macro) függvény szolgál. 

A függvények alkalmazásakor néhány rendszerben (pl. a Standard LISP-
ben) hibajelzést kapunk akkor, ha a függvényt nem annyi argumentumra 
alkalmazzuk, mint ahány lambdaváltozó szerepel a függvény definíciójában. 
Más rendszerekben (pl. az INTERLISP-ben) ez nem vezet hibához: ha 
kevesebb argumentumra alkalmazzuk a függvényt, azoknak a változóknak, 
amelyekhez nem tartozik argumentum, az értéke NIL lesz; ha pedig több 
argumentumra alkalmazzuk a függvényt, a fölösleges argumentumokat az 
értelmező figyelmen kívül hagyja. 

A függvénydefiníciók tárolásában is lehetnek eltérések az egyes válto
zatok között. Sok LISP rendszerben nem a függvény tulajdonságlistáján 
tárolódik a függvény definíciója, ezért a GETP és PUT függvényekkel nem ke
zelhetjük őket. A GETD és a PUTD — ha léteznek ezek a függvények — ekkor 
is alkalmazható. 

A szabad változók értékének kezelése 

Fontos tudnunk, hogy az általunk használt változat hogyan értékeli ki a 
szabad változókat, mert az ebből eredő hibák nem jelentkeznek közvetlenül, 
sokszor csak nehezen lehet felderíteni őket. Az egyik lehetőség, hogy az ér
telmező a szabad változó értékét dinamikusan határozza meg, tehát azt 
az értékét veszi alapul, amellyel a változó a kiértékeléskor rendelkezik. Az 
INTERLISP változat ezt az elvet követi. A másik lehetőség az, hogy az ér
telmező a szabad változó értékét lexikálisan (s ta t ikusan) határozza meg, 
tehát a szabad változó azon értékét tekinti, amellyel a függvény definiálá
sakor rendelkezett. így értékeli ki a szabad változókat pl. a Common Lisp. 
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Az iteratív eszközök 

Az iteratív eszközök közül a PROG szinte minden LISP-változatban megtalál
ható. A DO azonban csak az újabb rendszerekben használható, a McCarthy 
féle LISP 1.5-ben már volt PROG, de DO még nem. A PROG-kifejezések tekinte
tében kevés az eltérés az egyes rendszerek között, de a DO, az UNTIL és a WHILE 
függvények sok változatban teljesen hiányoznak, vagy másként használha
tók, így pl. a Common Lisp-ben a DO törzsében is lehet RETURN-kifejezés. 

B. Hogyan ellenőrizzük a zárójelezés helyességét? 

A LISP-programozás egyik leggyakoribb problémája annak eldöntése, hogy 
egy kifejezés helyesen van-e zárójelezve. Ezt vizsgálnunk kell egy kifejezés 
leírásakor, vagy hibakereséskor, ha a program nem úgy működik, ahogy el
képzeltük. Ezt a munkát az is megkönnyíti, ha a listákat áttekinthetően 
írjuk le, betartjuk az erre vonatkozó — pl. az 1.2.2. pontban leírt — kon
venciókat; hosszabb, összetett listák vizsgálatára azonban hasznos lehet a 
következőkben ismertetendő módszerek alkalmazása. 

Összetartozó zárójelek megkeresése 

Ha az ellenőrizni kívánt listák nem túl hosszúak, akkor egyszerűen úgy 
ellenőrizhetjük a zárójelezés helyességét, hogy az egymáshoz tartozó kezdő 
és bezáró zárójeleket azonos módon — pl. azonos sorszámmal, vagy azonos 
színű tollal — jelöljük meg. Az egyes kezdő zárójeleknek megfelelő bezáró 
zárójeleket a következőképpen kereshetjük meg: 

1. A karaktersorozatban, amelyről meg akarjuk állapítani, hogy helyesen 
felírt kifejezés-e, balról jobbra haladva vizsgáljuk a zárójeleket. 

2. Megkeressük az első olyan kezdő zárójelet, amelyik után nem kezdő, ha
nem bezáró zárójel következik. Ezek összetartozó zárójelpárt alkotnak, 
ezért azonos módon — azonos sorszámmal vagy színnel — jelöljük meg 
őket. 

3. Ezután ismét elölről kezdve vizsgáljuk a karaktersorozatot, de a már 
megjelölt zárójeleket figyelmen kívül hagyjuk, tehát megjelöljük a kö
vetkező összetartozó zárójelpárt. 
Az eljárás többféleképpen érhet véget: 
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a) Minden zárójelet megjelöltünk, és az utoljára megjelölt bezáró zárójel a 
karaktersorozat utolsó karaktere; ekkor a karaktersorozat egy lista. 

b) A karaktersorozatban egy olyan pontig jutunk el, ameddig minden zá
rójel meg van jelölve — azaz megtaláltuk az első kezdő zárójel bezáró 
zárójelét, egy lista végét —, de a karaktersorozat végét nem értük el; ek
kor a karaktersorozat fennmaradó része nem tartozik a listához, ennek 
vizsgálatát az előző listától függetlenül kell elvégezni. 

c) Nem jelöltünk meg minden zárójelet, de az eljárás mégsem folytatható, 
mert a karaktersorozat olyan még meg nem jelölt kezdő zárójelet tartal
maz, amelyet nem követ megjelöletlen bezáró zárójel, vagy pedig olyan 
meg nem jelölt bezáró zárójelet, amelyet nem előz meg egy megjelö
letlen kezdő zárójel; ekkor a vizsgált karaktersorozat nem egy helyesen 
felírt lista. 
Idézzük fel az 1.2. szakasz néhány példáját: az 

((ALMA (BARACK CSERESZNYE)) (((DINNYE) EPER))) 

karaktersorozatban az elsőként megtalált zárójelpárt jelöljük meg, az össze
tartozó zárójelekhez azonos sorszámot írunk: 

((ALMA (BARACK CSERESZNYE)) (((DINNYE) EPER))) 
1 1 

A következő zárójelpár: 

((ALMA (BARACK CSERESZNYE)) (((DINNYE) EPER))) 
2 1 12 

Az eljárást folytatva végül a következőket kapjuk: 

((ALMA (BARACK CSERESZNYE)) (((DINNYE) EPER))) 
62 1 12 S43 3 456 

Ez a karaktersorozat tehát lista. Következő példánk azonban — az 1.2.2. 
pontból — ezt az eredményt adja az első lépés után: 

(KUTYA (MACSKA (PAPAGÁJ)) 
1 1 

A második lépés u tán pedig a következőt: 

(KUTYA (MACSKA (PAPAGÁJ)) 
2 1 12 

Az eljárás nem folytatható, az első kezdő zárójelhez nem tartozik bezáró 
zárójel. Ez tehát nem lista. A következő példában: 
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((MICI) (MACKÓ))) 
31 1 2 23 

eljutottunk egy olyan pontig, ahol megtaláltuk az összetartozó zárójelpáro
kat, tehát megtaláltuk egy lista végét. A lista vége után egy olyan bezáró 
zárójel maradt , amelyhez nem tartozik kezdő zárójel. 

A következő példa 

)B0LD0G (SZÜLETÉSNAPOT) FÜLES) 
1 1 

nem lista, mivel végül két bezáró zárójel marad, amelyekhez nem tartozik 
kezdő zárójel. A 

(PULI KUVASZ) (KOMONDOR) 
1 1 

példában pedig a KUVASZ utáni bezáró zárójelnél egy olyan ponthoz érünk 
el, ameddig minden zárójel meg van jelölve, a karaktersorozat további része 
viszont még tartalmaz zárójeleket. Itt tehát ismét egy lista végét értük el: 

(PULI KUVASZ) 

egy lista: a karaktersorozat fennmaradó részét külön kell vizsgálnunk: 

(KOMONDOR) 
1 1 

egy újabb lista. 
Ha a vizsgált karaktersorozat nagy zárójeleket is tar talmaz, így találjuk 

meg az összetartozó zárójeleket: 
1. Ha egy közönséges bezáró zárójelet megelőző utolsó meg nem jelölt 

kezdő zárójel egy kezdő nagyzárójel, ezt ugyanúgy kell megjelölnünk, 
mint egy közönséges kezdő zárójelet. 

2. Ha egy bezáró nagyzárójelet megelőz egy meg nem jelölt kezdő nagy-
zárójel, akkor a bezáró nagyzárójellel azonos módon jelöljük a kezdő 
nagyzárójelet, és az esetleg köztük lévő összes közönséges kezdő záróje
let. 

3. Ha a bezáró nagyzárójel előtt csak közönséges kezdő zárójelek vannak a 
karaktersorozatban, a bezáró nagyzárójellel azonos módon jelöljük meg 
valamennyi őt megelőző kezdő zárójelet. 
A bezáró nagyzárójelet tehát, ha több kezdő zárójelet zár be, több 

színnel vagy több számmal kell megjelölnünk. Nézzük az 1.2.2. pont egy 
nagyzárójelekkel felírt példáját! 

elter.andras
Rectangle
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( <A (B C D) 

11 5 1 1 

(E (F G) H) 

3 2 2 3 
( I J> 
4 45 

K L 

(M < (N 0) 

10 8 6 6 

(P Q R S> 

7 78 

(T U V> 

9 9 10 11 

Ezt a módszert azonban csak azoknál a listáknál használhatjuk jól, 
amelyeket többé-kevésbé még szemmel is át tudunk tekinteni. Nagyobb 
listáknál, amelyekben egy-egy összetartozó zárójelpár két zárójelét esetleg 
sok sor választja el egymástól, jobban alkalmazható a következő módszer. 

A zárójelek számlálása 

A módszer alkalmazásakor a karaktersorozatot ismét balról jobbra haladva 
vizsgáljuk, azonban minden zárójelet rögtön megszámozunk akkor, amikor 
elértük, és nem térünk vissza — mint az előző módszernél — a karakterso
rozat elejére. A zárójeleket egy számláló segítségével jelöljük meg, amelynek 
értéke kezdetben 0. Balról jobbra haladva 
— minden kezdő zárójelnél a számlálót 1-gyel növeljük; 
— minden bezáró zárójelnél a számlálót 1-gyel csökkentjük. 

A karaktersorozat akkor lista, ha a következők teljesülnek: 
1. A karaktersorozat végén a számláló értéke ismét 0; ha ez nem teljesül, 

akkor a kezdő és bezáró zárójelek száma nem azonos, tehát a karakter
sorozat nem lista. 

2. A számláló értéke csak a karaktersorozat végén lehet egyenlő 0-val; köz
ben seholsem lehet sem 0, sem negatív szám. Ha a számláló a karakter
sorozat belsejében negatívvá válik, ez azt jelenti, hogy a lista hibásan 
van felírva. Ha 0-vá válik a számláló, de nem vesz fel negatív értéket, 
akkor nem egy, hanem két vagy több listával van dolgunk. 

elter.andras
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Nézzük példáinkat most ezzel a módszerrel! A számláló értékét az egyes 
zárójelek alá írjuk: 

((ALMA (BARACK CSERESZNYE)) (((DINNYE) EPER))) 
012 3 21 234 3 210 

A számláló értéke az utolsó karakternél 0 és közben csak pozitív értékeket 
vesz fel, ez tehát lista. 

A következő példa: 

(KUTYA (MACSKA (PAPAGÁJ)) 
01 2 3 21 

A számláló értéke nem csökken O-ra az utolsó karakternél. Ez tehát nem 
lista. A következő példában 

((MICI) (MACKÓ))) 
012 1 2 10(-1) 

a számláló 0-vá válik, majd az utolsó karakternél (-l)-re csökken, jelezve, 
hogy egy helyesen felírt listát egy fölösleges bezáró zárójel követ. Nem lista 
a következő: 

)BOLDOG (SZÜLETÉSNAPOT) FÜLES) 
0 ( - l ) 0 (-1) (-2) 

A számláló az utolsó karakternél (-2)-re csökken; közben felvesz más negatív 
értékeket és a 0 értéket is. 

(PULI KUVASZ) (KOMONDOR) 
01 0 1 0 

A számláló az utolsó karakternél 0, de közben is felveszi a 0 értéket, 
jelezve, hogy ez nem egyetlen, hanem két lista. 

Nézzük meg ismét az 1.2.2. pont egy már idézett példáját: 

((A (B C D) 
012 3 2 

(E (F G) H) 
3 4 3 2 
(I J ) ) 
3 21 

K L 
(M ((N 0) 
2 34 3 
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(P Q R S ) ) 

4 32 

(T U V ) ) ) 

3 210 

A lista helyes zárójelezését könnyen ellenőrizni tudtuk. 

A nagy zárójel 

Nagyzárójelet is tartalmazó karaktersorozatokra az eljárást így alkalmaz
hatjuk: egy kezdő nagyzárójel — ugyanúgy, mint a közönséges kezdő zárójel 
—, 1-gyel növeli a számlálót. A bezáró nagyzárójel pedig a számláló értékét 
az előző kezdő nagyzárójelet közvetlenül megelőző értékre csökkenti — ha 
van ilyen — ha pedig nincsen előző kezdő nagyzárójel, akkor 0-ra. Nézzük 
előző példánkat nagyzárójelekkel felírva! 

(<A (B C D) 

012 3 2 

(E (F G) H) 

3 4 3 2 

( I J> 

3 1 

K L 

(M <(N 0) 

2 34 3 

(P Q R S> 

4 2 

(T U V> 

3 0 
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C. Feladatmegoldások 

Az 1. fejezet feladatainak megoldása 

1. feladat 
a) szimbólum 
b) szám 
c) nem atom 
d) szimbólum 
e) szimbólum 
f) két szimbólum 
g) nem atom 
h) szimbólum 
i) szám 
j) szimbólum 
k) nem atom 
1) szám 

m) szimbólum 
n) nem atom 
o) nem atom 
p) szimbólum 
q) nem atom 
r) nem atom 

2. feladat 
a) lista 
b) nem lista (bezáró zárójelek hiányoznak) 
c) két lista 
d) nem lista (kezdő zárójelek hiányoznak) 
e) nem lista (túl sok a bezáró zárójel) 
f) lista 
g) lista 
h) lista 
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i) két lista 
j) nem lista (túl sok a bezáró zárójel) 
k) nem lista (bezáró zárójellel kezdődik) 

3 . fe ladat 

a) 
- feje: ALAMUSZI 

- farka: (MACSKA NAGYOT UGRIK) 

b) 

c) 

d) 

e) 

0 

g) 

h) 

j) 

- feje: (MADARAT TOLLÁRÓL) 
- farka: ((EMBERT BARÁTJÁRÓL)) 

- feje: (BAGOLY IS (BÍRÓ)) 
- farka: ((A MAGA HÁZÁBAN)) 

- feje: (AMELYIK KUTYA UGAT) 

- fa rka : ((AZ (NEM HARAP))) 

- feje: (A HAZUG EMBERT) 

- farka: ((KÖNNYEBB UTOLÉRNI) (MINT A SÁNTA KUTYÁT)) 

- feje: (NIL) 
- farka: NIL 

- feje: (NIL) 
- farka: (NIL) 

- feje: ((BAGOLY)) 

- farka: NIL 

- feje: NIL 
- farka: (ALFA (GAMMA)) 

- feje: (UHU) 

- farka: ((KUVIK) (BAGOLY)) 
k) nincs feje, sem farka 
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1) 

m) 

- feje: TIMES 

- farka: (4 7) 

- feje: QUOTIENT 

- farka: ((ADDl 7) (SUBl 3)) 

4. feladat 

a) 

bj 

c) 
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d) 

5. 

a) 

b) 

c) 

d) 

6. 

a) 

b) 
c) 

d) 

e) 

0 

7. 

a) 

feladat 

(ALAMUSZI MACSKA NAGYOT UGRIK> 

((MADARAT TOLLÁRÓL) 

(EMBERT BARÁTJÁRÓL> 

(<BAG0LY IS (BÍRÓ> 

(A MAGA HAZABAN> 

((AMELYIK KUTYA UGAT) 

(AZ (NEM HARAP> 

feladat 

27 

33 

22 

11 

55 

4 

feladat 

(TIMES 3 5 7 9) 

b) (TIMES 11 11) 

c) (PLUS 5 (TIMES 18 21)) 

d) (QUOTIENT (PLUS 17 25 42) 3) 
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8. feladat 
a) 24 
b) 48 
c) 72 
d) 20 

A 2. fejezet feladatainak megoldása 

1. feladat 
a) A kifejezés értéke és ALFA értéke 4 
b) A kifejezés értéke és HAMIS értéke NIL 
c) A kifejezés értéke és BÉTA értéke GAMMA 
d) A kifejezés értéke és MADARAK értéke (VERÉB RIGÓ CINKE) 
e) A kifejezés értéke és MICIMACKÓ-BARÁTAI értéke 

(MALACKA FÜLES (KANGA ZSEBIBABA)) 
f) A kifejezés értéke és ÖSSZEG értéke 12 

2. feladat 
a) A kifejezés értéke és ALFA értéke (PLUS 3 2) 
b) A kifejezés értéke és BÉTA értéke (PLUS 3 2) 
c) A kifejezés értéke és GAMMA értéke (PLUS 3 2) 
d) (PLUS 3 2) 
e) (PLUS 3 2) 
f) 5 

g) 5 
h) 5 

3. feladat 
a) IGAZ értéke T 
b) hibás, NIL-hez nem rendelhetünk értéket 
c) hibás, T-hez nem rendelhetünk értéket 
d) hibás, SETQ első argumentuma csak szimbólum lehet, i t t 

az első argumentum a (QUOTE ALFA) lista 
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e) SZORZAT értéke 72 
f) hibás, mert SETQ első argumentuma a 

(QUOTE (ALFA BÉTA)) lista. 

4. feladat 

a) (NOT (OR (NOT A) (NOT B))) 
b) (NOT (AND (NOT A) (NOT B))) 

5. feladat 
a) CSALOGATJA 
b) SAS 
c) (SAS VÉRCSE HÉJA) 
d) (CSEMEGÉVEL (MUCI PARIPÁJÁT)) 
e) (NEM FOGDOS LEGYEKET) 
f) ((CINKE RIGÖ)) 
g) PLUS 
h) (3 8) 

6. feladat 
a) A kifejezés értéke és LISTA értéke 

(ALFA (BÉTA (GAMMA (DELTA)))) 
b) A kifejezés értéke és ZOO értéke 

((MEDVE FARKAS) (OROSZLÁN TIGRIS) (MAJOM) (ZEBRA ANTILOP)) 
c) A kifejezés értéke és NÍLUS értéke 

((VlZILÓ) (KROKODIL) (ÍBISZ-MADÁR)) 
d) ALFA 
e) (BÉTA (GAMMA (DELTA))) 
f) BÉTA 
g) hibás, (CAR atom) nincs értelmezve 
h) NIL 
i) (MEDVE FARKAS) 
j) ((OROSZLÁN TIGRIS) (MAJOM) (ZEBRA ANTILOP)) 
k) (TIGRIS) 
1) hibás, (CAR atom) nincs értelmezve 
m) VÍZILÓ 
n) KROKODIL 
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o) ÍBISZ-MADÁR 

7. feladat 
LISTA 
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zoo 

MAJOM NIL 

ZEBRA 

ANTILOP 

níLUS 

VIZILO NIL 

ÍBISZ-MAOAR NIL 

8. feladat 

a) Ll értéke ((A B) (C D) (E F)) 

b) L2 értéke ((G H) ( ( I J) K) L (M N 0) (P)) 

c) (A B) 

d) (A B) 
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e) ((C D) (E F) (G H) ( (I J) K) L (M N 0) (P)) 
f) ((C D) (E F) (G H) ( ( I J) K) L (M N 0) (P)) 

g) ((A B) (C D) (E F)) 

h) (((G H) ( ( I J) K) L (M N 0) (P))) 

i) (A B (C D) (E F)) 
j) ((A B) ((C D) (E F))) 

k) NIL 

1) (NIL NIL) 

9. feladat 

a) 
(CONS (CONS (CAADR L) (CDAR D ) 

(CONS (CONS (CAAB L) (CDADR L)) NIL)) 

b) 

(APPEND (CONS (CONS (CAADR L) (CDAR L)) NIL) 

(CONS (CONS (CAAR L) (CDADR L)) NIL)) 

A 3. fejezet feladatainak megoldása 

1. feladat 

a) (DE XOR (X Y) ;kizáró vagy 

(AND (OR X Y) (NOT (AND X Y)))) 

b) (DE EQUIV (X Y) ;ekvivalencia 

(AND (OR (NOT X) Y) (OR X (NOT Y)))) 

2. feladat 

(DE HÁROMSZÖG-TERÜLETE (ALAP MAGASSÁG) ;terület -

(QUOTIENT (TIMES (ALAP MAGASSÁG) 2))) ; alap . magasság/2 

A függvény alkalmazásakor ne feledkezzünk meg arról, hogy a QUOTIENT 

az osztás csonkított eredményét adja! 

3. feladat 

(DE KÖZÉJE-ESIK (K M N) 

(AND (GREATERP K M) (LESSP K N))) ; igaz, ha M < K < N 
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4. feladat 
(DE ÖJ-EXPT (ALAP KITEVŐ) 

(COND ((ZEROP KITEVŐ) 1) ;Ha a k i tevő 0 
(T (TIMES ALAP (ÚJ-EXPT ALAP (SUB1 KITEVŐ)))))) 

5 . f e l a d a t 
A feladatra két megoldást is adunk: 

a) (DE ÖSSZEAD (LIS) ;rekurzív definíció 
(COND ((NULL LIS) 0) 

(T (PLUS (CAR LIS) (ÖSSZEAD (CDR LIS)))))) 
b) (DE ÖSSZEAD1 (LIS) ;kiértékelés az EVAL 

(COND ((NULL LIS) 0) ; függvénnyel 
(T (EVAL (CONS "PLUS LIS))))) 

6. feladat 
* (DE HORNER (X LIS) 

(COND ((NULL (CDR LIS)) (CAR LIS)) 
(T (PLUS (CAR LIS) 

(TIMES X 
(HORNER X (CDR LIS))))))) ; sorrendben 

HORNER 

X a helyettesítési érték 
LIS az együtthatók 
listája X növekvő 
hatványai szerinti 

A P{x) polinom együtthatóinak listája (5 4 3 2) , a polinom helyettesítési 
értéke az x — 2 helyen: 

* (HORNER 2 ' ( 5 4 3 2 ) ) 
41 

A Q{x) polinom együtthatóinak listája (0 8 0 - 4 0 0 1), — a O-val egyenlő 
együtthatóknak is szerepelnie kell a listában —, a polinom helyettesítési 
értéke az x = 4 helyen: 

* (HORNER 4 ' ( 0 8 0 - 4 0 0 1 ) ) 
3872 



386 Függelékek 

A 4. fejezet feladatainak megoldása 

1. feladat 
a) 
(DE LTOLÁSE (LISTA) 

(APPEND (CDR LISTA) (LIST (CAR LISTA> 
b) 
(DE SELTOLÁ (LISTA) 

(REVERSE (LTOLÁSE (REVERSE LISTA> 

2. feladat 
(DE HALMAZ-KIVONÁS (HALI HAL2) 

(COND ((NULL HAL2) HALI) 
(T (HALMAZ-KIVONÁS (REMOVE (CAR HAL2) HALI) 

(CDR HAL2> 

3. feladat 
A feladatra két megoldást adunk: 
(DE SZIM-KÜL (HALI HAL2) 

(HALMAZ-KIVONÁS (METSZET HALI HAL2) 
(EGYESÍT HALI HAL2> 

(DE SZIM-KÜL1 (HALI HAL2) 
(EGYESIT (HALMAZ-KIVONÁS HALI HAL2) 

(HALMAZ-KIVONÁS HAL2 HAL1> 

4. feladat 
(DE HATVÁNYHALMAZ (HAL) 

(COND ((NULL HAL) (LIST NIL)) 
(T (APPEND (HOZZÁTESZ (CAR HAL) (HATVÁNYHALMAZ (CDR HAL))) 

(HATVÁNYHALMAZ (CDR HAL> 
A HOZZÁTESZ segédfüggvény definíciója: 
(DE HOZZÁTESZ (EH) ;a lista minden allistájához 

(COND ((NULL H) NIL) ; hozzátesz egy elemet 
(T (CONS (CONS E (CAR H)) 

(HOZZÁTESZ E (CDR H> 

az első 
egyenlőség 
alapján 
a második 
egyenlőség 
alapján 
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Hatékonyabbá tehetjük a függvényt, ha még egy segédfüggvényt defini
álunk, és egy változóban megőrizzük a függvény értékét: 

(DE HATVÁNYHALMAZ (HAL) (HATVÁNYHALMAZ1 HAL N I L ) ) 

(DE HATVÁNYHALMAZ1 (HAL RHAT) 

(COND ((NULL HAL) (LIST N I L ) ) 

(T (SETQ RHAT (HATVÁNYHALMAZ (CDR HAL))) ;„elmentjük" 
(APPEND (HOZZÁTESZ (CAR HAL) RHAT) ;RHAT értékét 

RHAT> ; kétszer 
; használjuk fel 

5. feladat 
Alkalmazzuk az előző feladat megoldásában definiált HOZZÁTESZ függ

vényt: 
(DE PERMUTÁL (LISTA) (PERMUTÁL1 LISTA LISTA NIL)) 
(DE PERMUTÁL1 (ELSŐK ELEMEK MUNKA) 

(COND ((NULL (CDR ELEMEK)) (LIST ELEMEK)) 
((NULL ELSŐK) NIL) 
(T (SETq MUNKA (REMOVE (CAR ELSŐK) ELEMEK)) 

(APPEND (HOZZÁTESZ (CAR ELSŐK) (PERMUTÁL MUNKA)) 
(PERMUTÁL1 (CDR ELSŐK) ELEMEK NIL> 

6. feladat 
Alkalmazzuk a 4.6. szakaszban definiált MINDENT-RENDEZ függvényt: 

(DE ÖJABB-HALMAZ-EQ (Hl H2) 
(EQUAL (MINDENT-RENDEZ Hl) (MINDENT-RENDEZ H2))) 

7. feladat 
(DE MEGELÖZI-E2 (El E2) 

(COND ((AND (ATOM El) (ATOM E2)) 
(ALPHORDER El E2)) 

((ATOM El) (MEGELÖZI-E2 El (CAR E2))) 
((ATOM E2) (MEGELÖZI-E2 (CAR El) E2)) 
(T (MEGELÖZI-E2 (CAR El) (CAR E2> 
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8. feladat 

(DE RENDEZ2 (ELEMEK) 

(COND ((NULL (CDR ELEMEK)) ELEMEK) 

(T (CONS (CAR (ELSÖ-ELEM ELEMEK)) 

(RENDEZ2 

(ELMOZDÍT 

(CAR (ELSÖ-ELEM ELEMEK)) ELEMEK> 

A felhasznált segédfüggvények: 

(DE ELMOZDÍT (ELEM LISTA) 

(COND ((NULL LISTA) NIL) 

((EQUAL ELEM (CAR LISTA)) (CDR LISTA)) 

(T (CONS (CAR LISTA) 

(ELMOZDÍT ELEM (CDR LISTA> 

(DE ELSÖ-ELEM (ELEMEK) 

(COND ((NULL (CDR ELEMEK)) ELEMEK) 

(T (ELSÖ-ELEM (ÖSSZEHASONLÍT ELEMEK> 

(DE ÖSSZEHASONLÍT (ELEMEK) 

(COND ((NULL (CDR ELEMEK)) ELEMEK) 

((ALPHORDER (CAR ELEMEK) (CADR ELEMEK)) 

(CONS (CAR ELEMEK) (ÖSSZEHASONLÍT (CDDR ELEMEK)))) 

(T (CONS (CADR ELEMEK) (ÖSSZEHASONLÍT (CDDR ELEMEK> 

Az 5. fejezet fe ladatainak mego ldása 

1. feladat 

(DE SZÍNEK-HOSSZA (L) 

(LIST (LIST 'PIKK (LENGTH (GETP L 'PIKK))) 

(LIST "KÖR (LENGTH (GETP L 'KÖR))) 

(LIST 'KÁRÓ (LENGTH (GETP L 'KÁRÓ))) 

(LIST 'TREFF (LENGTH (GETP L "TREFF> 

(DE SZÍNHIÁNY (L) (SZÍNHIÁNY-SEGÉD (SZÍNEK-HOSSZA L))) 

(DE SZÍNHIÁNY-SEGÉD (LIS) 

(COND ((NULL LIS) NIL) 
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((ZEROP (CADAR L IS) ) 

(CONS (CAAR LIS) (SZlNHIÁNY-SEGÉD (CDR L I S ) ) ) ) 

(T (SZÍNHIÁNY-SEGÉD (CDR LIS> 

H a a DÉL s z i m b ó l u m r a a lka lmazzuk a függvényeket : 

* (SZlNEK-HOSSZA "DÉL) 

((PIKK 4) (KÖR 6) (KÁRÓ 0) (TREFF 3 ) ) 

* (SZÍNHIÁNY 'DÉL) 

(KÁRÓ) 

2.feladat 

A függvény definíciójában felhasználjuk az 5.1. szakaszban bevezetett APJA 

és ANYJA függvényeket: 

* (DE MOSTOHA-APJA (NÉV) 

(COND ((EQ (GETP (ANYJA NÉV) 'FÉRJE) ;ha az anyának a férje 

(APJA NÉV)) NIL) ; az apa, nincB mostoha 

(T (GETP (ANYJA NÉV) 'FÉRJE)))) ; különben az anya férje 

MOSTOHA-APJA 

* (MOSTOHA-APJA 'HAMLET) 

CLAUDIUS 

3.feladat 

* (DE SZOMSZÉDOK-E (0RSZ1 0RSZ2) 

(COND ((MEMBER 0RSZ1 (SZ0MSZÉDAI2 0RSZ2)) 

(COND ((MEMBER 0RSZ2 

(SZ0MSZÉDAI2 0RSZ1)) T) ;szomszédok 

(T (LIST 0RSZ1 0RSZ2)))) ;hiba 

(T (COND ((MEMBER 0RSZ2 

(SZ0MSZÉDAI2 0RSZ1)) 

(LIST 0RSZ1 0RSZ2)) ;hiba 

(T NIL> ;nem szomszédok 

SZOMSZÉDOK-E 

Tegyük fel, hogy az európai országok tulajdonságlistáin a SZOMSZÉDOK attr i

bútumhoz az 5.1. szakaszban megadott értékek tartoznak. Ekkor: 

* (SZOMSZÉDOK-E 'A 'H) 

T 
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* (SZOMSZÉDOK-E *P "PL) 
NIL 

Ha megváltoztatjuk a TR és BG szimbólumok tulajdonságlistáját: 

* (PUT 'TR 'SZOMSZÉDOK '(GR BG YU)) 
(GR BG YU) 

* (PUT 'BG 'SZOMSZÉDOK '(GR YU RO)) 
(GR YU RO) 

* (SZOMSZÉDOK-E 'TR 'BG) 
(TR BG) 

4. feladat 
(DE AKÁRHÁNY-EGYESÍT HALMAZOK 

(N-EGYESÍT HALMAZOK)) 
(DE N-EGYESlT (HALMAZLISTA) 

(COND ((NULL (CDR HALMAZLISTA)) 
(CAR HALMAZLISTA)) 
(T (EGYESIT (CAR HALMAZLISTA) 

(N-EGYESlT (CDR HALMAZLISTA> 

5. feladat 
((LAMBDA HALMAZOK (N-EGYESÍ.T HALMAZOK)) 

'(ALMA BANÁN KÖRTE BARACK) 
'(DUGÓ ÜVEG (ALMA SZÖRP) NYAK) 
'(VILLANY ÜVEG KÖRTE NYAK (BANÁN DUGÖ))) 

(ALMA BANÁN BARACK DUGÓ (ALMA SZÖRP) 
(VILLANY ÜVEG KÖRTE NYAK (BANÁN DUGÓ)) 

6. feladat 
(DE SOK-CONS SKIFEK 

(N-CONS SKIFEK)) 
(DE N-CONS (L) 

(COND ((NULL L) NIL) 
(T (CONS (CAR L) (N-CONS (CDR L> 

segédfüggvény 
Ha egy halmaz van, 
ez a függvényérték. 

Különben az első 
halmazt egyesítjük 
a többi halmaz 
egyesítésével. 
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7. feladat 
(DE ÚJ-LIST ELEMEK 

ELEMEK) 

8. feladat 
(DE 0J-PR0G2 FORMÁK 

(CADR FORMÁK)) 

9. feladat 
(DE PROG-KETTÖ (ELSÖ-F MASODIK-F) 

MÁSODIK-F) 

10. feladat 
(DF ŰJ-DF ARGK 

(PUTD (CAR ARGK) (CONS "NLAMBDA (CDR ARGK))) 
(CDR ARGK)) 

A 6. fejezet fe ladatainak m e g o l d á s a 

1. feladat 
A megoldást ld. a következő oldalon! 

2. feladat 
a) BALTI 
b) NIL 
c) GÖRÖG 

3. feladat 
a) 

A 

c 

-

r i f 
r^ 
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b) 

c D 

c) 

cp—, 
F-h "= 
A I I B 

d) 

4. feladat 

a) (A (C D . E) (G) H I ) 

b) ((A . B) (C . D) (E . F ) ) 
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c) (A B C) 
d) (((A . B) . O ) 

5. feladat 
EMLŐS értéke (KACSACSÖRÜ-EMLÖS ERSZÉNYES MÉHLEPÉNYES) 

6. feladat 

Az UJ-ATTACH alkalmazása előtt. 

Y 

X 

7 
Y feje Y farka 

(Y lista,X S- kifejezés,Y feje és farka 
ugyancsak S- kifejezés) 

Az ÚJ-ATTACH alkalmazása ufón. 
Y 

X Uj cella 

Y feje Y farka 

Mindkét kérdőjellel jelölt érték, az (ÚJ-ATTACH 'KONTINENTÁLIS KELTA) 
kifejezés és a KELTÁK változó értéke is: 

(KONTINENTÁLIS lR WALESI) 

A 7. fejezet feladatainak megoldása 

1. feladat 
(DE LEG (LISTA FÜGGVÉNY) 

(COND ((NULL LISTA) NIL) 
((NULL (CDR LISTA)) 

;üres lista: nincs legnagyobb elem 
;az egyetlen elem a legnagyobb 
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(CAR LISTA)) 
((APPLY FÜGGVÉNY 

(LIST (CAR LISTA) ;ha az első elem nagyobb, 
(CADR LISTA))) 

(LEG (CONS (CAR LISTA) ; ezt tartjuk meg. 
(CDDR LISTA)) 

FÜGGVÉNY)) 
(T (LEG (CDR LISTA) FÜGGVÉNY> ;ha a második elem nagyobb. 

2. feladat 
Alkalmazzuk a BESZÚR függvényt: 
(DE RENDEZ (LISTA FÜGGVÉNY) 

(COND ((NULL LISTA) NIL) 
((NULL (CDR LISTA)) (LIST (CAR LISTA))) 
(T (BESZÚR (CAR LISTA) 

(RENDEZ (CDR LISTA) FÜGGVÉNY) FÜGGVÉNY> 

3. feladat 
(DE HÁNYATOMOS (LISTA) 

(COND ((NULL LISTA) 0) ;Az üres lista 0-atomos 
((ATOM LISTA) 1) 
(T (APPLY (FUNCTION PLUS) 

(MAPCAR LISTA 
(FUNCTION HÁNYAT0M0S> 

4. feladat 
(DE TÖRÖL (CSOMAG RAKTÁR) 

(COND ((NLISTP RAKTÁR) RAKTÁR) 
(T (MAPCAR (REMOVE CSOMAG RAKTÁR) 

(FUNCTION (LAMBDA (AL-RAKTÁR) 
(TÖRÖL CSOMAG AL-RAKTÁR> 

5. feladat 
(DE MILYEN-MÉLY (LISTA) 

(COND ((NLISTP LISTA) 0) 
(T (ADDl (LEGNAGYOBB (MAPCAR LISTA (FUNCTION MILYEN-MÉLY> 
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A LEGNAGYOBB segédfüggvény argumentuma egy lista, a függvény értéke a 
lista maximális eleme. A segédfüggvényt a 7.3.3. pontban definiáltuk a 
MAPCAR segítségével; a következőkben egy egyszerűbb, rekurzív definíciót 
adunk: 

(DE LEGNAGYOBB (L) 
(COND ((NULL (CDR L)) (CAR D ) 

((GREATERP (CAR L) (LEGNAGYOBB (CDR L))) 
(CAR L)) 
(T (LEGNAGYOBB (CDR L> 

6. feladat 
(DE ÚJ-MAPC (LISTA FÜGGVÉNY) 

(COND ((NULL LISTA) NIL) 
(T (APPLY FÜGGVÉNY (LIST (CAR LISTA))) 

(ÚJ-MAPC (CDR LISTA) FÜGGVÉNY> 

7. feladat 
(DE MINDEN-ATOMRA-ALKALMAZD (LISTA FÜGGVÉNY) 

(COND ((NULL LISTA) NIL) 
((NLISTP LISTA) (APPLY FÜGGVÉNY (LIST LISTA))) 
(T (MAPCAR LISTA 

(FUNCTION 
(LAMBDA (ELEM) 

(MINDEN-ATOMRA-ALKALMAZD ELEM FÜGGVÉNY> 

8. feladat 

(DE MINDEN-ATOMRA-ALKALMAZD-2 (LISTA FÜGGVÉNY) 
(COND ((NULL LISTA) NIL) 

((NLISTP LISTA) (APPLY FÜGGVÉNY (LIST LISTA))) 
((LISTP (CAR LISTA)) 
(APPEND (MINDEN-ATOMRA-ALKALMAZD-2 (CAR LISTA) FÜGGVÉNY) 

(MINDEN-ATOMRA-ALKALMAZD-2 (CDR LISTA) FÜGGVÉNY))) 
(T (CONS (APPLY FÜGGVÉNY (LIST (CAR LISTA))) 

(MINDEN-ATOMRA-ALKALMAZD-2 (CDR LISTA) FÜGGVÉNY> 

tgyeiemu iisia 
Ha az első elem 
a legnagyobb 

Különben a lista 
farkának max. 
eleme 
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Egyszerűbben is megoldhatjuk a feladatot, ha a 4.4. szakaszban megismert 
IRÓN függvényt alkalmazzuk (figyeljük meg, hogy a fenti definíció ugyanolyan 
szerkezetű, mint az ÖJ-IRON 4.4. szakaszbeli definíciója): 

(DE MINDEN-ATOMRA-ALKALMAZD-2 (LISTA FÜGGVÉNY) 
(IRÓN (MINDEN-ATOMRA-ALKALMAZD LISTA FÜGGVÉNY))) 

9. feladat 
(DE ÚJ-SOME (LISTA PREDIKÁTUM) 

(AND LISTA 
(OR (APPLY PREDIKÁTUM (LIST (CAR LISTA))) 

(ÚJ-SOME (CDR LISTA) PREDIKÁTUM> 

10 . f e l a d a t 
Feltételezve, hogy általánosított feltételes kifejezést használhatunk: 
(DE ELSÖ-NEM-NIL (LISTA PREDIKÁTUM) 

(COND ((NULL LISTA) NIL) 
((APPLY PREDIKÁTUM (LIST (CAR LISTA)))) ;Ez a függvényérték 
(T (ELSÖ-NEM-NIL (CDR LISTA) PREDIKÁTUM> 

Egy másik lehetséges definícióban munkaváltozót használunk: 

(DE ELSÖ-NEM-NIL (LISTA PREDIKÁTUM MUNKA) 
(COND ((NULL LISTA) NIL) 

(<SETq MUNKA (APPLY PREDIKÁTUM (LIST (CAR LISTA> MUNKA) 
(T (ELSÖ-NEM-NIL (CDR LISTA) PREDIKÁTUM> 

11. feladat 
A függvényt egy gyűjtőváltozó és egy munkaváltozó segítségével definiáljuk: 
(DE MAPCAND (LISTA PREDIKÁTUM) 

(MAPCAND-SEGÉD LISTA PREDIKÁTUM NIL NIL)) 
(DE MAPCAND-SEGÉD (LISTA PREDIKÁTUM ÉRTÉK GYÜJTÖ) 

(COND ((NULL LISTA) NIL) 
((NULL (CDR LISTA)) 
(AND (SETQ ÉRTÉK (APPLY PREDIKÁTUM (LIST (CAR LISTA)))) 

(LIST ÉRTÉK))) 
(T (AND <SETQ ÉRTÉK (APPLY PREDIKÁTUM (LIST (CAR LISTA> 

(SETq GYÜJTÖ (MAPCAND (CDR LISTA) PREDIKÁTUM)) 
(CONS ÉRTÉK GYÜJTÖ> 
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12. feladat 

(DE KERESD (SKIF LISTA) 

(COND ((NLISTP LISTA) NIL) 

((NULL LISTA) NIL) 

<(MEMBER SKIF LISTA) 

(CONS LISTA 

(MAPCAPP LISTA 

(FUNCTION (LAMBDA (ELEM) (KERESD SKIF ELEM> 

(T (MAPCAPP LISTA 

(FUNCTION (LAMBDA (ELEM) (KERESD SKIF ELEM> 

13. feladat 

(DE ÚJ-MAPCON (LISTA FÜGGVÉNY) 

(COND ((NULL LISTA) NIL) 

(T (NCONC (APPLY FÜGGVÉNY (LIST (LISTA)) 

(ÖJ-MAPCON (CDR LISTA) FÜGGVÉNY> 

A 9. fejezet feladatainak megoldása 

1. feladat 

(DE KIVONÁS (M N) (RPT N '(SETq M (SUB1 M> 

2. feladat 

(DE UTOLSÓ-ELEM (X) 

(COND ((NULL X) NIL) 

((ATOM X) X) 

((NULL (CDR X)) (CAR X)) ;egyelemü lista 

(T (CAR (UNTIL '(NULL (CDR X)) '(SETq X (CDR X> 
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3. feladat 
(DE BUBORÉK-RENDEZÉS (L PREDIKÁTUM) 

(DO ((ELEJE NIL) (VÉGE L)) 
((NULL VÉGE) ELEJE) 
(COND ((OR (NULL (CDR VÉGE)) (EQUAL (CAR VÉGE) (CADR VÉGE))) 

(SETq ELEJE (HOSSZABBÍT ELEJE (CAR VÉGE))) 
(SETq VÉGE (CDR VÉGE))) 
((APPLY PREDIKÁTUM 

(LIST (CADR VÉGE) (CAR VÉGE))) 
<SETq VÉGE 

(APPEND ELEJE 
(CONS (CADR VÉGE) 

(CONS (CAR VÉGE) (CDDR VÉGE> 
(SETq ELEJE NIL)) 

(T (SETq ELEJE (HOSSZABBÍT ELEJE (CAR VÉGE))) 
(SETq VÉGE (CDR VÉGE> 

(DE HOSSZABBÍT (LISTA ELEM) 
(COND ((NULL LISTA) (LIST ELEM)) 

(T (CONS (CAR LISTA) 
(HOSSZABBÍT (CDR LISTA) ELEM> 

A 10. fejezet feladatainak megoldása 

1. feladat 
* (DE ÚJ-REMAINDER (M N) 

(COND ((NOT (NUMBERP M)) ;ha az első argumentum nem szám 
(PRIN1 

"HIBA: ÚJ-REMAINDER ELSŐ ARGUMENTUMA NEM SZÁM:") 
(SPACES 2) 
(PRINT M)) 
((NOT (NUMBERP II)) ;ha a második argumentum nem szám 
(PRIN1 

"HIBA: ÚJ-REMAINDER MÁSODIK ARGUMENTUMA NEM SZÁM:") 
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(SPACES 2) 

(PRINT N)) 

(T (DIFFERENCE M (TIMES N (QUOTIENT M N ) ) ) ) ) ) 

ÚJ-REMAINDER 

* (ŰJ-REMAINDER 33 5) 

3 

* (ÚJ-REMAINDER 'ALMA 2) 

HIBA: ÚJ-REMAINDER ELSŐ ARGUMENTUMA NEM SZÁM: ALMA 
ALMA 
* (DE ÚJ-REVERSE (LIS) 

(COND ((NULL LIS) NIL) 
((NOT (LISTP LIS)) 
(PRINl "HIBA: ÚJ-REVERSE ARGUMENTUMA NEM LISTA:") 
(SPACES 2) 
(PRINT LIS)) 
(T (APPEND (ÚJ-REVERSE (CDR LIS)) (LIST (CAR LIS> 

ÚJ-REVERSE 
* (ÚJ-REVERSE '(ABC)) 
(C B A) 
* (ÚJ-REVERSE 'ALMA) 
HIBA: ÚJ-REVERSE ARGUMENTUMA NEM LISTA: ALMA 
ALMA 

2. feladat 
* (DE PASCAL (N) 

(PROG (ELÖZÖ KÖVETKEZŐ SZÓKÖZÖK SZÁM) 
(SETQ SZÓKÖZÖK 30) 
(COND ((NOT (NUMBERP N)) ;az argumentum vizsgálata 

(PRINl "PASCAL -- HIBA: ARGUMENTUM NEM SZÁM") 
(SPACES 2) 
(PRINT N) 
(RETURN)) 
((OR (GREATERP N 10) (LESSP N 0)) 
(PRINl "PASCAL -- N AZ INTERVALLUMON KÍVÜL ESIK") 
(SPACES 2) 
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(PRINT N) 
(RETURN))) 

(SPACES (DIFFERENCE SZÓKÖZÖK 6)) 
(PRIN1 "PASCAL-HÁROMSZÖG") ;fejléc kiírása 
(TERPRI) 
(SPACES (DIFFERENCE SZÓKÖZÖK 6)) 
(PRIN1 " ") 
(TERPRI) 
(SPACES (PLUS SZÓKÖZÖK 3)) (PRINT 1) 
(SETq ELÖZÖ (LIST 1)) 

ELSŐ 
(COND ((ZEROP N) (TERPRI) (RETURN))) ;következő Bor 
(SETQ SZÓKÖZÖK (DIFFERENCE SZÓKÖZÖK 2)) ; előkészítése 
(SETQ KÖVETKEZŐ (CONS 0 ELŐZŐ)) 
(SETQ ELÖZÖ NIL) 
(SPACES SZÓKÖZÖK) 

HUROK 
(COND ((NULL (CDR KÖVETKEZŐ)) ;sor vége 

(SPACES 3) (PRINT 1) 
(SETQ ELÖZÖ (CONS 1 ELŐZŐ)) 
(SETQ N (SUB1 N)) ;N-et csökkentjük 
(GO ELSŐ))) 

(SETq SZÁM (PLUS (CAR KÖVETKEZŐ) (CADR KÖVETKEZŐ))) 
(COND ((GREATERP SZÁM 99) (SPACES 1)) 

((GREATERP SZÁM 9) (SPACES 2)) 
(T (SPACES 3))) ;a szám előtti szóközök 

(PRIN1 SZÁM) ;a következő szám kiírása 
(SETq ELÖZÖ (CONS SZÁM ELÖZÖ)) 
(SETQ KÖVETKEZŐ (CDR KÖVETKEZŐ)) 
(GO HUROK)> 

PASCAL 
* (PASCAL 10) 
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PASCAL-HÁROMSZÖG 

1 

1 1 

1 2 1 

1 3 3 1 

1 4 6 4 1 

1 5 10 10 5 1 

1 6 15 20 15 6 1 

1 7 21 35 35 21 7 1 

1 8 28 56 70 56 28 8 1 

1 9 36 84 126 126 84 36 9 1 

1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1 

NIL 

* (PASCAL 99) 

PASCAL -- N AZ INTERVALLUMON KÍVÜL ESIK 99 

NIL 
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D. A könyvben szereplő hibaüzenetek 

A különböző LISP-dialektusok értelmezőprogramjai természetesen más és 
más alakú hibaüzeneteket adnak. A különböző értelmezőprogramok hiba
üzenetei tartalmukban is különbözők lehetnek, hiszen a LISP-változatok el
térései miatt egy olyan S-kifejezést, amelyet valamelyik LISP-dialektusban 
megírt program tartalmaz, egy másik dialektus értelmezőprogramja hibás
nak jelezhet. Hibajelzést kaphatunk pl., ha általánosított feltételes kifejezést 
használunk egy olyan LISP-változatban, amelyben ez nincs megengedve. A 
leggyakrabban előforduló hibaüzenetek tartalma azonban a legtöbb LISP-
változatban ugyanaz. Itt is érvényes az a jótanács, hogy ha egy új LISP-
változattal kezdünk dolgozni, tájékozódjunk arról, hogy ez miben különbö
zik az általunk már ismert változatoktól. 

A következőkben felsoroljuk a könyvünk példáiban előforduló összes 
hibaüzenetet. Ezek az üzenetek két csoportra oszthatók: 
— Az első csoportba azok az üzenetek tartoznak, melyeket akkor ír ki az 

értelmezőprogram, ha a hiba miatt az éppen értelmezett kifejezés kiér
tékelése nem folytatható. Ilyenkor általában az értelmező a következő 
kifejezés kiértékelésére tér át, ha ez lehetséges. Egyes hibák előfordulása 
után azonban az értelmezőprogram működése egyáltalán nem folytatód
hat tovább. 

— A másik csoportba az ún. figyelmeztető üzenetek tartoznak, ezek 
gyakran valóban hibára utalnak, de nem minden esetben. Az ilyen üze
netek után a kiértékelés folytatódhat. Ekkor általában a programozónak 
kell eldöntenie, hogy az üzenet valóban hibát jelez-e. Ilyen üzenetre ve
zet pl. egy olyan függvény definiálása, amellyel azonos nevű függvény 
már szerepel a rendszer nyilvántartásában, vagy az előzőleg a progra
mozó által definiált, vagy a beépített függvények között. Ekkor ellenőriz
hetjük, hogy valóban újra akartuk-e definiálni a szóbanforgó függvényt. 
A következő hibaüzenetekben vál t , fn, ill. a rg áll azon változók, függ

vénynevek ül. argumentumok helyett, amelyekre az üzenet vonatkozik. 

Error: unbound variable - vál t 

A vált változót az értelmező ki akarja értékelni, de ahhoz nincs érték 
rendelve. 

Error: undefined function - fn 
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Az fn szimbólumot mint függvény nevet alkalmazzuk, de ilyen nevű függ
vényt nem ismer az értelmező, sem a programozó által definiált, sem a be
épített függvények között. 

Error: i l legal argument - fn arg 

Az fn függvényt alkalmaztuk az arg S-kifejezésre mint argumentumra, de 
az arg értéke nem megfelelő. (Pl. az fn függvény argumentuma csak atom 
lehet, az arg azonban lista.) 

Function fn redefined 

Az fn függvényt újradefiniáltuk. (Figyelmeztető üzenet.) 

Paraméter stack overflow 
Az értelmezőprogram veremtára kimerült. 

fn brókeri 

Az fn függvény kiértékelése megszakadt. (Figyelmeztető üzenet.) Az üzenet 
vagy egy előző hibának lehet a következménye, vagy annak, hogy a progra
mozó kérte a BREAK függvénnyel a kiértékelés megszakítását. 

---Reset 

Az értelmezőprogram a legfelső szintre, „alapállapotba" került. Ezt az üze
netet kapjuk a RESET függvény alkalmazása után. (Figyelmeztető üzenet.) 

Error: GO outside PROG 
A GO függvényt tartalmazó kifejezés nem egy PROG-kifejezés törzsében he
lyezkedik el. 

---Error: RETURN outside PROG 
A RETURN függvényt tartalmazó kifejezés nem egy PROG-kifejezés törzsében 
helyezkedik el. 



E. Kis angol—magyar szótár 405 

E. Kis angol—magyar szótár 

absolute 
add 
address 
advice 
alphabetical 
and 
append 
apply 
argument 
assembler 

association 
atom 
attach 
at t r ibute 
back 
backtrack 
backward 
batch 
bound 
binding 
break 
broken 
call 
cell 
chain 
chaining 
character 
chip 
close 
collection 
comment 
compile 
compiler 
computer 

abszolút 
összead 
cím 
tanács 
alfabetikus, ábécérendi 
és 
hozzáfüggeszt, csatol 
alkalmaz 
argumentum 
assembler programozási nyelv, 
assembler nyelv fordítóprogramja 
társítás, kapcsolat, asszociáció 
atom 
kapcsolat, hozzákapcsol 
a t t r ibútum 
vissza, hát ra 
visszalép 
visszafelé, hátrafelé 
kötegelt 
kötött 
kötés 
megszakítás, szünet 
félbeszakadt, szünetelő 
hívás 
cella, rekesz, sejt 
lánc, sorozat 
láncolás 
karakter, írásjegy 
morzsa 
lezár 
összegyűjtés 
megjegyzés, kommentár 
fordít (egyik programnyelvről a másikra) 
fordítóprogram 
számítógép 
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concatenate 
conditional 
construct 
content 
copy 
count 
decrement 
define 
delete 
derivative 
difference 
differentiate 
do 
double 
eject 
equal 
equality 
equivalence 
error 
escape 
evaluate 
evén 
every 
explode 
exponent 
expression 
factorial 
falsé 
federation 
first 
for 
form 
forward 
function 
functional 
garbage 
generate 
get 
global 
go 

összefűz, összekapcsol 
feltételes 
alkot, összeállít, szerkeszt 
tartalom 
másol, másolat 
számolás, számlálás, száma vminek 
csökkenés, csökkentés 
definiál 
töröl, kihúz 
differenciálhányados, derivált 
különbség 
differenciál 
tesz, elvégez 
kettős, kétszeres 
kidob, lapdobás (sornyomtatón) 
egyenlő 
egyenlőség 
ekvivalencia, egyenlőség, azonosság 
hiba 
menekül, mentesít 
kiértékel, értékel 
páros (szám) 
minden, minden egyes 
felrobbant, szétvet 
kitevő 
kifejezés 
faktoriális 
hamis 
szövetség 
első 
-ért 
forma 
előre 
függvény 
függvény-, függvényre vonatkozó 
hulladék, szemét 
alkot, létrehoz, generál 
kap 
globális 
megy 
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greater 
illegal 
implication 
implicit 
imply 
in 
index 
information 
input 
institute 
international 
interpreter 
intersection 
irón 
label 
language 
last 
length 
less 
list 
literal 
local 
make 
man 
map 
maximum 
member 
minimum 
minus 
move 
name 
nil 
not 
nth 
null 
number 
object 
odd 
of 

nagyobb 
illegális, meg nem engedett 
implikáció, magában foglalás 
implicit, hallgatólagosan beleértett 
implikál, következik belőle 
-ban,-ben 
mutató, index 
információ 
bemenet 
intézet 
nemzetközi 
értelmező (program), tolmács 
metszet 
kivasal, vasaló 
címke 
nyelv 
utolsó 
hosszúság, hossza valaminek 
kisebb, kevesebb 
lista 
betűszerinti, literális 
lokális, helyi 
csinál, előállít 
ember 
térkép, leképez 
legnagyobb, maximum 
tag, (halmaz) eleme 
legkisebb, minimum 
mínusz 
mozog, elmozdít, mozdulat 
név 
semmi 
nem 
n-edik 
nulla 
szám 
tárgy, objektum 
páratlan (szám) 
-nak (a), -nek (a) 

one egy 
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open 
or 
order 
out 
output 
outside 
overflow 
pack 
part 
plus 
portion 
predicate 
pretty 
print 
printing 
processing 
program 
prompt 
property 
put 
quote 
quotient 
reád 
redefine 
reference 
register 
remainder 
remove 
repeat 
replace 
return 
reset 
reverse 
select 
set 
somé 
space 
special 
stack 
string 

megnyit, kinyit 
vagy 
sorrend, rend 
ki(felé) 
kimenet 
(vmin) kívül 
túlcsordulás 
becsomagol, összeszed, csomag 
rész 
plusz 
rész 
predikátum 
csinos, tetszetős 
nyomtat 
nyomtatás 
feldolgozás 
program 
figyelmeztetés, felhívás, felszólítás 
tulajdonság, sajátság 
tesz, elhelyez 
idéz, idézőjel 
hányados 
olvas 
újra definiál 
hivatkozás, vonatkozás 
regiszter 
maradék 
eltávolít, elmozdít 
ismétel 
helyettesít, kicserél, helyébe lép 
visszatér 
visszaállít 
megfordít 
kiválaszt 
tesz, beállít 
némely, valahány, valamely 
szóköz, betűköz 
speciális, különleges 
veremtár 
húr, karakterfüzér 
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subroutine 
substitute 
substring 
subtract 
symbol 
take 
terminál 
terminate 
text 
times 
trace 
true 
unbound 
unbreak 
undefined 
unión 
unpack 
until 
untrace 
value 
variable 
while 
zero 

szubrutin 
helyettesít 
alfüzér 
kivon 
szimbólum 
vesz 
terminál 
befejez 
szöveg 
-szór 
nyom, nyomkövetés 
igaz 
nem kötött 
megszakítás megszüntetése 
definiálatlan 
egyesítés 
kicsomagol 
ameddig 
nyomkövetés megszüntetése 
érték 
változó 
amíg 
zéró, nulla 
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F. Függvénymutató 

Rövidítések: 
e eval-típusú függvény 
n nem eval-típusú függvény 
a akárhány-argumentumú függvény 

Rögzített argumentumszámú függvények esetében az argumentumok 
számát jelöltük. 

A szerzők által definiált függvényeket *-gal jelöltük meg. 

ABS [absolute value] e 1 1.5.1.,3.4. 
* ACKERMANN e 2 3.5. 

ADDPROP [add propertyj. e 3 5.1. 
ADD1 [add]. e 1 1.5.1. 

* AKARHANY-EGYESÍT e a 5.4.,C.Függ. 
* AKÁRHÁNY-METSZET e a 5.3.1.,7.1.1. 

ALIST [association list] 0 8.5.4. 
ALPHORDER [alphabetical order] e 2 4.6. 

* ALSZÓTARBA-ÍR e 3 12.4. 
* ALSZŐTARLISTA e 2 12.4. 
* ÁLTALÁNOSÍTOTT e 1 3.4.1. 

AND n a 2.3.1. 
* ANYA-GYERMEKEI e 1 5 . 1 . 
* ANYJA e 1 5 . 1 . 
* APJA e 1 5.1. 

APPEND e 2 2.5.,6.2.7.,6.4. 
APPLY e 2 7.1.,11.1.3. 
ASS0C [association]. e 2 8.2. 

* ÁTLAG e 3 3.2. 
ATOM e 1 2.3.2. 
ATTACH e 2 6.6.,C.Függ. 

* AZOK e 2 7.2.1. 
* AZONOSAK-E e 2 4.3. 
* BEMUTATKOZOM 0 3.1. 
* BESZÚR e 3 7.1.,7.1.1. 
* BESZÚR-A e 2 4.6..7.1.,7.1.1. 
* BESZŰR-M e 2 4.6.,7.1. 
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BESZŰR-SZÁM 
BREAK 
BUBORÉK-RENDEZÉS 
CAR [content of address register] 
CDR [content of decrement register] 
C. . .R [1. CAR, CDR]. 
CIKLIKUS-PERM-SEGÉD 
CIKLIKUS-PERMUTÁLTAK 
CLOSE 
COMPILE 
CONCAT [concatenate] 
COND [conditional expression] 
CONS [construct] 
COPY 
D-SEGÉD 
DE [define] 
DEFINIÁLÓ 
DEFLIST [define property list] 
DEREXPT 
DERIV 
DERMINUS 
DERPLUS 
DERQUOTIENT 
DERTIMES 
DERTIMES2 
DF [define] 
DIFFERENCE 
DO 
EGYENKÉNT-QUOTE 
EGYESÍT 
EGGYEL-HOSSZABB-FOLYTATASOK 

EGGYEL-HOSSZABB-UTAK 
EJECT 
EJT 
ÉL-E 
ELEME 
ELHAGY 
ELMOZDÍT 
ELÖRE-LÉP 
ELSŐ 

e 
n 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
n 
e 
e 
e 
n 
n 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
n 
e 
n 
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8.5.,8.5.1. 
9.4.,C.FÜgg. 
2.4:,6.2.1.,6, 
2.4.,6.2.1.,6, 
2.4.1..6.2.1. 
8.3. 
8.3. 
10.5. 
11.2. 
10.2 
3.4. 
2.4.,6.2.2.,6. 
6.2.4. 
5.3.3. 
3.1. 
5.3.3. 
5.1. 
12.3. 
12.3. 
12.3. 
12.3. 
12.3. 
12.3. 
12.3. 
5.3.2. 
1.5.1. 
9.2. 
7.1.1.,7.3.1. 
4.5. 
12.1. 
12.1. 
10.3. 
12.2. 
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4.2. 
4.2. 
CFÜgg. 
12.2. 
3.3. 
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ELSÖ-ATOM 
ELSÖ-ELEM 
ELSÖ-N 
ELSÖ-NEM-NIL 
ELSÖ-SZlN 
EQ [equal] 
EQUAL 
EQUIV 
EVAL [ evaluate] . 
EVALA [ evaluate association list] 
EVENP [evén predicate] 
EVERY 
EXPT [exponent] 
F-KlVÜL-VAN 
FAC 
FAKTORIÁLIS 
FAKTORIÁLIS-NYOMT 
FESTŐ 
FIB1 
FIBONACCI 
FIGURA-ÉRTÉK 
FŐVÁROSA 
FUNCTION 
FUNCTION-TÚL-NAGY 
FÜZFORD 
GENSYM [generate a symbol] 
GETD [get the definition of] 
GETP [get a property of] 
GO 
GREATERP [greater predicate] 
HALMAZ-E 
HALMAZ-ELEME 
HALMAZ-ELEMEK 
HALMAZ-EQ 
HALMAZ-EQl 
HALMAZ-PÁRJA 
HALMAZ-KIVONÁS 
HALMAZOSÍT 
HANOI 
HANOII 
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C.FÜgg. 
10.2.2. 
7.5.,C.FÜgg. 
12.2. 
2.3.2.,6.2.5. 
2.3.2.,6.2.5. 
3.7.,C.FÜgg. 
2.2,11.1.2. 
8.3. 
2.3. 
7.2.2. 
1.5.1. 
8.4. 
8.5.3. 
3.5. ,8.1.1. ,8.5. ,9.3. ,10.3. 
8.5.4. 
12.2. 
3.5. 
3.5. 
5.3.4. 
10.2.2. 
7.1.1.,8.4. 
8.4. 
10.2.2. 
6.2.6. 
5.2. 
5.1. 
9.3. 
2.3. 
4.3. 
4.5. 
7.2.1. 
4.5.,4.7.,C.FÜgg. 
4.5. 
4.5. 
4.7.,7.2.1.,C.FÜgg. 
4.3. 
10.4. 
10.4. 
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* HÁNYADIK 

* HÁNYADOS 

* HANYATOMOS 

* HARMADIK 

* HÁROMSZÖG-TERÜLETE 

* HATVÁNYHALMAZ 

* HATVÁNYHALMAZ1 

* HELYETTESÍT 

* HIÁNYOS-ABS 

* HIBÁS-FAKTORIÁLIS 

* HONNAN-HOVÁ 

* HORNER 

* HOSSZABBÍT 

* HOZZÁTESZ 

* ILLIK 

* IMPL 

* INDEX 

* INFORMÁCIÓ 

INTERSECTION 

IRÓN 

* ITERATÍV-REVERSE 

* KAPCSOL 

* KELL-E-FOLYTATNI 

* KERESD 

* KIGYÜJT 

* KIKERES 

* KITRÁKOTTY-MESE 

* KIVONÁS 

* KÍVÜL-VAN 

* KÖT 

* KÖZÉJE-ESIK 

* KROMATIKUS-SZÁMA 

* LAPERÖ 

* LAPERÖ2 

* LAPERÖ3 

* LEG 

* LEGNAGYOBB 

* LEGRÖVIDEBB-UTAK 

* LEHET-E 
LENGTH 
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10.3. 
3.2. 
4.4.,7.5.,C.FÜgg. 
3.3. 
3.7.,C.FÜgg. 
4.7.,C.FÜgg. 
C.FÜgg. 
7.3.1. 
3.4. 
3.5..8.1.1. 
10.4. 
3.7,C.FÜgg. 
C.FÜgg. 
C.FÜgg. 
12.5. 
3.3. 
10.3. 
12.4. 
4.5. 
4.4. 
9.2. 
3.2. 
5.3.4. 
7.5.,C.FÜgg. 
7.2.1..10.2.2. 
12.4. 
10.4. 
9.4.,C.FÜgg. 
11.2. 
12.2. 
3.7.,C.FÜgg. 
12.2. 
4.1.,5.3.4. 
5.1. 
5.1.,5.3.1.,7.4. 
7.5.,C.FÜgg. 
7.3.3,9.2.,C.FÜgg. 
12.1. 
12.2. 
4 .1 . 
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LESSP [less predicate] 
LET 
LINEARIZE 
LIST 
LISTN 
LISTP [list predicate] 
LTOLASE 

MAP 
MAPC 
MAPCAN 
MAPCAND 
MAPCAPP 
MAPCAR 
MAPCART 
MAPCON 
MAPLIST 
MAS-PUTD 

MÁSODIK 
MAX [maximai] 
MEGELÖZI-E 
MEGELÖZI-E2 
MEGFEJT 
MEGFELEL 
MELLÉKHATÁS 
MELLÉKHATÁS2 
MEM6ER 
METSZET 
METSZET-NQ 
METSZETQQ 
MILYEN-FÜGGVÉNY 
MILYEN-MÉLY 
MIN [minimai] 
MINDEN-ATOMRA-ALKALMAZD 
MINDEN-ATOMRA-ALKALMAZD-2 
MINDENT-RENDEZ 
MINUS 
MINUSP [minus predicate] 
MIT-MOND 
MKATOM [make an atom] 
MKSTRING [make a string] 
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2.3. 
8.3. 
4.4. 
2.5.,6.2.2. 
3.5. 
2.3.2. 
4.7.,C.FÜgg. 
7.3.2. 
7.3.1. 
7.3.4. 
7.5.,C.FÜgg. 
7.3.4. 
7.3.1. 
7.3.4. 
7.5.,C.FÜgg. 
7.3.2. 
5.2. 
3.3. 
1.5.1. 
4.6. 
4.7.,C.FÜgg. 
6.4.2. 
12.6. 
3.2. 
3.2. 
4.2. 
4.5. 
5.3.3. 
5.3.2. 
5.3.4. 
4.4.,7.5.,C.FÜgg. 
1.5.1. 
7.5.,C.FÜgg. 
7.5.,C.Függ. 
4.6. 
1.5.1. 
2.3. 
10.4. 
10.2.1. 
10.2.1. 
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MOSTOHA-APJA 
N-APPEND 
N-CONS 
N-EDIK-ELEM 
N-EGYESlT 
N-METSZET 
NAGYBÁTYJA 
NCHARS [number of characters] 
NCONC [n-concatenate] 
NEGATlV 
NÉGYZET 
NÉGYZETÖSSZEG 
NÉGYZETÖSSZEG2 
NLISTP [non-list predicate] 
NOT 
NTH [n-th] 
NULL 
NUMBERP [number predicate] 
OBLIST [object list] 
ODDP [odd predicate] 
OLVAS 
ONEP [one predicate] 
OPEN 
OR 
ORSZÁG-VIZSGÁLAT 
ORSZÁGOT-ELHELYEZ 
ÖSSZEAD 
ÖSSZEADl 
ÖSSZEFÉR 
ÖSSZEHASONLÍT 
ÖSSZEKÖTETLENEK 
ŐSEI 
ŐSEI-SEGÉD 
PACK 
PÁRBESZÉDES-HÁNYADIK 
PASCAL 
PERMUTÁL 
PERMUTÁLl 
PLUS 
PONTLISTA 
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5.4.,C.FÜgg. 
5.3.1. 
C.FÜgg. 
4.1. 
5.4.,C.FÜgg. 
5.3.1. 
5.1.,7.4. 
10.2. 
6.3. 
7.2.1. 
3.1. 
3.5. 
7.3.1. 
2.3.2. 
2.3.1. 
4.1. 
2.3.2. 
2.3.2. 
6.1.2. 
2.3. 
10.3. 
2.3. 
10.5. 
2.3.1. 
7.4. 
7.4. 
3.7.,C.FÜgg. 
C.FÜgg. 
12.5. 
C.FÜgg. 
12.2. 
7.4. 
7.4. 
10.2.2. 
10.3. 
10.6.,C.FÜgg. 
4.7.,8.3.,C.FÜgg. 
C.FÜgg. 
1.5.1. 
5.1.,7.4. 
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LESSP [less predicate] 
LET 
LINEARIZE 
LIST 
LISTN 
LISTP [list predicate] 
LTOLASE 
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MAPC 
MAPCAN 
MAPCAND 
MAPCAPP 
MAPCAR 
MAPCART 
MAPCON 
MAPLIST 
MAS-PUTD 

MÁSODIK 
MAX [maximai] 
MEGELÖZI-E 
MEGELÖZI-E2 
MEGFEJT 
MEGFELEL 
MELLÉKHATÁS 
MELLÉKHATÁS2 
MEM6ER 
METSZET 
METSZET-NQ 
METSZETQQ 
MILYEN-FÜGGVÉNY 
MILYEN-MÉLY 
MIN [minimai] 
MINDEN-ATOMRA-ALKALMAZD 
MINDEN-ATOMRA-ALKALMAZD-2 
MINDENT-RENDEZ 
MINUS 
MINUSP [minus predicate] 
MIT-MOND 
MKATOM [make an atom] 
MKSTRING [make a string] 

e 
n 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
n 
n 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

2 
a 
1 
a 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
a 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
a 
2 
1 
1 
a 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Függelékek 

2.3. 
8.3. 
4.4. 
2.5.,6.2.2. 
3.5. 
2.3.2. 
4.7.,C.FÜgg. 
7.3.2. 
7.3.1. 
7.3.4. 
7.5.,C.FÜgg. 
7.3.4. 
7.3.1. 
7.3.4. 
7.5.,C.FÜgg. 
7.3.2. 
5.2. 
3.3. 
1.5.1. 
4.6. 
4.7.,C.FÜgg. 
6.4.2. 
12.6. 
3.2. 
3.2. 
4.2. 
4.5. 
5.3.3. 
5.3.2. 
5.3.4. 
4.4.,7.5.,C.FÜgg. 
1.5.1. 
7.5.,C.FÜgg. 
7.5.,C.Függ. 
4.6. 
1.5.1. 
2.3. 
10.4. 
10.2.1. 
10.2.1. 
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MOSTOHA-APJA 
N-APPEND 
N-CONS 
N-EDIK-ELEM 
N-EGYESlT 
N-METSZET 
NAGYBÁTYJA 
NCHARS [number of characters] 
NCONC [n-concatenate] 
NEGATlV 
NÉGYZET 
NÉGYZETÖSSZEG 
NÉGYZETÖSSZEG2 
NLISTP [non-list predicate] 
NOT 
NTH [n-th] 
NULL 
NUMBERP [number predicate] 
OBLIST [object list] 
ODDP [odd predicate] 
OLVAS 
ONEP [one predicate] 
OPEN 
OR 
ORSZÁG-VIZSGÁLAT 
ORSZÁGOT-ELHELYEZ 
ÖSSZEAD 
ÖSSZEADl 
ÖSSZEFÉR 
ÖSSZEHASONLÍT 
ÖSSZEKÖTETLENEK 
ŐSEI 
ŐSEI-SEGÉD 
PACK 
PÁRBESZÉDES-HÁNYADIK 
PASCAL 
PERMUTÁL 
PERMUTÁLl 
PLUS 
PONTLISTA 
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5.4.,C.FÜgg. 
5.3.1. 
C.FÜgg. 
4.1. 
5.4.,C.FÜgg. 
5.3.1. 
5.1.,7.4. 
10.2. 
6.3. 
7.2.1. 
3.1. 
3.5. 
7.3.1. 
2.3.2. 
2.3.1. 
4.1. 
2.3.2. 
2.3.2. 
6.1.2. 
2.3. 
10.3. 
2.3. 
10.5. 
2.3.1. 
7.4. 
7.4. 
3.7.,C.FÜgg. 
C.FÜgg. 
12.5. 
C.FÜgg. 
12.2. 
7.4. 
7.4. 
10.2.2. 
10.3. 
10.6.,C.FÜgg. 
4.7.,8.3.,C.FÜgg. 
C.FÜgg. 
1.5.1. 
5.1.,7.4. 
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PRETTYPRINT [pret ty pr in t ] 

PRINl 

PRIN2 

PRINT 

PRINTL 

PROG [program] 

PROG-KETTÖ 

PROGl [ p r o g r a m , 

PR0G2 [ p r o g r a m , 

PROGN [ p r o g r a m , 

Ist value] 

2nd value] 

n th value] 

PROMPTTEXT [ p r o m p t t e x t ] . 

PUT 

PUTD [put a definition] 

q-KÍVÜL-VAN 

qUOTE 

qUOTE-TÚL-NAGY 

qUOTIENT 

REÁD 

READC [reád charac te r ] 

REMAINDER 

REMOVE 

REMPROP [remove 

RENDEZ 

RENDEZ-A 

RENDEZ-M 

RENDEZ2 

RESET 

RETURN 

REVERSE 

RÉSZHALMAZA-E 

ROSSZ-UTOLSÓ 

RÖVIDEK 

RPLACA [replace, 

RPLACD [replace, 

RPT [repeat] 

S-SEGÉD 

a property] 

CAR] 

CDR] 

SASSOC [S-expression A S S O C ] 

SEGÉD-LEGRÖVIDEBB-UTAK 

SELECTQ [select. 

SELTOLÁ 

qUOTE] 
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10.3. 

10.3. 

10.3. 

10.3. 

12.4. 

9.3. 

5.4.,C.Függ. 

5.3.1. 

5.4.,C.Függ. 

5.3.1. 

11.1.1. 

5.1. 

5.2. 

8.4. 

2.2. 

8.4. 

1.5.1. 

10.3. 

10.3. 

1.5.1. 

4.2. 

5.1. 

7.5.,C.Függ. 

4.6. 

4.6. 

4.7.,C.FÜgg. 

8.5. 

9.3. 

5.2.,10.2. 

4.3.,7.2.2. 

5.3.2.,8.1.1. 

7.2.1. 

6.3. 

6.3. 

9.1.1. 

5.3.4. 

8.2. 

12.1. 

5.3.4. 

4.7.,C.FÜgg. 
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SEMMIT-TESZ 

SET 

SETq [set, QUOTE] 

SETQQ [set, QUOTE] 

SOK-APPEND 

SÜK-CÜNS 
SOMÉ 
SPACES 
STREQUAL [string equality] 

STRINGP [string predicate] 

SUBST [substitute] 

SUBSTRING 

SUBl [subtract] 

SÚLY 
SZIM-KÜL 
SZIM-KÜLl 
SZINEK-HOSSZA 

SZINHIANY 

SZÍNHIANY-SEGÉD 

SZÍNEZÉS 

SZITA 
SZÜMSZÉD-VIZSGALAT 

SZOMSZÉD-VIZSGÁLAT-SEGÉD 

SZOMSZÉDAI 

SZ0MSZÉDAI2 

SZÜMSZÉDAI3 

SZ0MSZÉDAI3-SEGÉD 

SZ0MSZÉDAI4 

SZÜMSZÉDÜK-E 

SZOMSZÉDOT-JAVlT 
SZÓTAR-BÖV 

SZÖTARBA-1R 

SZÖTÁRL 

SZÖTÁRLISTA 

SZÓTARNYOMT 

SZÜLEI 

T-ÉRTÉICÖ-MAPC 

TARTALMAZZA-E 

TÉRKÉP-VIZSGALAT 

TERPRI [terminate printing] 
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5.2. 

2.2. 

2.1.,6.2.3. 

2.2. 

5.3.1. 

5.4.,C.FÜgg 

7.2.2. 

10.3. 

10.2. 

10.2. 

4.4. 

10.2. 

1.5.1. 

8.3. 

4.7.,C.FÜgg 

4.7.,C.FÜgg 

5.4.,C.FÜgg 
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+ 

+ 

+ 
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PRETTYPRINT [pret ty pr in t ] 

PRINl 

PRIN2 

PRINT 

PRINTL 

PROG [program] 

PROG-KETTÖ 

PROGl [ p r o g r a m , 

PR0G2 [ p r o g r a m , 

PROGN [ p r o g r a m , 

Ist value] 

2nd value] 

n th value] 

PROMPTTEXT [ p r o m p t t e x t ] . 

PUT 

PUTD [put a definition] 

q-KÍVÜL-VAN 

qUOTE 

qUOTE-TÚL-NAGY 

qUOTIENT 

REÁD 

READC [reád charac te r ] 

REMAINDER 

REMOVE 

REMPROP [remove 

RENDEZ 

RENDEZ-A 

RENDEZ-M 

RENDEZ2 

RESET 

RETURN 

REVERSE 

RÉSZHALMAZA-E 

ROSSZ-UTOLSÓ 

RÖVIDEK 

RPLACA [replace, 

RPLACD [replace, 

RPT [repeat] 

S-SEGÉD 

a property] 

CAR] 

CDR] 

SASSOC [S-expression A S S O C ] 

SEGÉD-LEGRÖVIDEBB-UTAK 

SELECTQ [select. 

SELTOLÁ 

qUOTE] 
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Függelékek 

10.3. 

10.3. 

10.3. 

10.3. 

12.4. 

9.3. 

5.4.,C.Függ. 

5.3.1. 

5.4.,C.Függ. 

5.3.1. 

11.1.1. 

5.1. 

5.2. 

8.4. 

2.2. 

8.4. 

1.5.1. 

10.3. 

10.3. 

1.5.1. 

4.2. 

5.1. 

7.5.,C.Függ. 

4.6. 

4.6. 

4.7.,C.FÜgg. 

8.5. 

9.3. 

5.2.,10.2. 

4.3.,7.2.2. 

5.3.2.,8.1.1. 

7.2.1. 

6.3. 

6.3. 

9.1.1. 

5.3.4. 

8.2. 

12.1. 

5.3.4. 

4.7.,C.FÜgg. 
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SEMMIT-TESZ 

SET 

SETq [set, QUOTE] 

SETQQ [set, QUOTE] 

SOK-APPEND 

SÜK-CÜNS 
SOMÉ 
SPACES 
STREQUAL [string equality] 

STRINGP [string predicate] 

SUBST [substitute] 

SUBSTRING 

SUBl [subtract] 

SÚLY 
SZIM-KÜL 
SZIM-KÜLl 
SZINEK-HOSSZA 

SZINHIANY 

SZÍNHIANY-SEGÉD 

SZÍNEZÉS 

SZITA 
SZÜMSZÉD-VIZSGALAT 

SZOMSZÉD-VIZSGÁLAT-SEGÉD 

SZOMSZÉDAI 

SZ0MSZÉDAI2 

SZÜMSZÉDAI3 

SZ0MSZÉDAI3-SEGÉD 

SZ0MSZÉDAI4 

SZÜMSZÉDÜK-E 

SZOMSZÉDOT-JAVlT 
SZÓTAR-BÖV 

SZÖTARBA-1R 

SZÖTÁRL 

SZÖTÁRLISTA 

SZÓTARNYOMT 

SZÜLEI 

T-ÉRTÉICÖ-MAPC 

TARTALMAZZA-E 

TÉRKÉP-VIZSGALAT 

TERPRI [terminate printing] 
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TIMES 
TITKOSÍT 
TÖRÖL 
TRACE 
TÚL-NAGY 
UGYANÚGY-KEZDÖDIK 
ŰJ-ABS 
OJ-ALSZÓTAR 
ÖJ-AND 
ÚJ-APPLY 
ÖJ-ATTACH 

ÚJ-COPY 
ÜJ-DE 
ÚJ-DF 
ÚJ-EVAL 
ŰJ-EVALA 
ŰJ-EVERY 
ÚJ-EXPT 
ÚJ-INTERSECTION 
ÚJ-IRÓN 
ÚJ-LENGTH 
ÚJ-LISPX 
ÖJ-LIST 
ÚJ-MAPC 
ÚJ-MAPCAN 
ÖJ-MAPCAR 
ÚJ-MAPCON 
ÚJ-MEMBER 
ÖJ-NTH 
ÖJ-PROGN 
OJ-PROGI 
0J-PR0G2 
ÚJ-REMAINDER 
ŰJ-REMOVE 
ÚJ-REVERSE 
OJ-REVERSEI 
ÖJ-SELECTQ 
ÖJ-SETq 
ÚJ-SOME 
ŰJ-SUBST 

e a 1.5.1. 
e 2 6.4.2. 
e 2 4.4.,7.5.,C.Függ. 
n a 3.5. 
e 1 11.2. 
e 2 10.2.2. 
e 1 3.4. 
e 2 12.4. 
n a 5.3.3. 
e 3 11.1.3. 
e 2 6.6.,C.Függ. 
e 1 6.2.4. 
n a 5.3.3. 
n a 5.4.,C.Függ. 
e 1 11.1.2. 
e 2 8.3. 
e 2 7.2.2. 
e 2 3.7.,C.Függ. 
e 2 4.3.,7.2.1.,8.4. 
e 1 4.4. 
e 1 4.1. 

0 11.1.1.,11.1.3. 
e a 5.4.,C.Függ. 
e 2 7.5.,C.Függ.,9.1.2. 
e 2 7.3.4. 
e 2 7.3.1. 
e 2 7.5.,C.FÜgg. 
e 2 4.2. 
e 2 4.1.,9.1.1.,9.2. 
e a 5.3.1. 
e a 5.3.1. 
e a 5.4.,C.Függ. 
e 2 3.2.,10.6.,C.Függ. 
e 2 4.2. 
e 1 4.1.,5.3.3.,10.3.,10.6.,C.Függ. 
e 2 4.1.,10.3. 
n a 5.3.4. 
n 2 5.3.2. 
e 2 7.5.,C.FÜgg. 
e 3 4.4.,7.3.1. 
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ÚJ-ÜNION 
ÚJABB-HALMAZ-EQ 
ÚJABB-UNION 
UNBREAK [un-break] 
UNION 
UNPACK 
UNTIL 
UTOLSÓ-ELEM 
VAN-E-BENNE 
VAN-E-HALMAZ-ELEME 
VAN-ILYEN 
VERSSZAK 
WHILE 
XOR 
XVÁLTOZÓ 
ZEROP [zero predicate] 
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4.4. 
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TIMES 
TITKOSÍT 
TÖRÖL 
TRACE 
TÚL-NAGY 
UGYANÚGY-KEZDÖDIK 
ŰJ-ABS 
OJ-ALSZÓTAR 
ÖJ-AND 
ÚJ-APPLY 
ÖJ-ATTACH 

ÚJ-COPY 
ÜJ-DE 
ÚJ-DF 
ÚJ-EVAL 
ŰJ-EVALA 
ŰJ-EVERY 
ÚJ-EXPT 
ÚJ-INTERSECTION 
ÚJ-IRÓN 
ÚJ-LENGTH 
ÚJ-LISPX 
ÖJ-LIST 
ÚJ-MAPC 
ÚJ-MAPCAN 
ÖJ-MAPCAR 
ÚJ-MAPCON 
ÚJ-MEMBER 
ÖJ-NTH 
ÖJ-PROGN 
OJ-PROGI 
0J-PR0G2 
ÚJ-REMAINDER 
ŰJ-REMOVE 
ÚJ-REVERSE 
OJ-REVERSEI 
ÖJ-SELECTQ 
ÖJ-SETq 
ÚJ-SOME 
ŰJ-SUBST 

e a 1.5.1. 
e 2 6.4.2. 
e 2 4.4.,7.5.,C.Függ. 
n a 3.5. 
e 1 11.2. 
e 2 10.2.2. 
e 1 3.4. 
e 2 12.4. 
n a 5.3.3. 
e 3 11.1.3. 
e 2 6.6.,C.Függ. 
e 1 6.2.4. 
n a 5.3.3. 
n a 5.4.,C.Függ. 
e 1 11.1.2. 
e 2 8.3. 
e 2 7.2.2. 
e 2 3.7.,C.Függ. 
e 2 4.3.,7.2.1.,8.4. 
e 1 4.4. 
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0 11.1.1.,11.1.3. 
e a 5.4.,C.Függ. 
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ÚJ-ÜNION 
ÚJABB-HALMAZ-EQ 
ÚJABB-UNION 
UNBREAK [un-break] 
UNION 
UNPACK 
UNTIL 
UTOLSÓ-ELEM 
VAN-E-BENNE 
VAN-E-HALMAZ-ELEME 
VAN-ILYEN 
VERSSZAK 
WHILE 
XOR 
XVÁLTOZÓ 
ZEROP [zero predicate] 
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