
 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM 15 
 

TURBO PASCALDA BELLEK YÖNETİMİ 
 
 
 
 
15.1 Giriş 
 
Bir bilgisayar programcısı için en önemli bellek bileşeni RAM (Random Access Memory) 
dir.  Bir program çalıştırıldığı zaman program komutlarını depolamak için bir veya bir 
kaç bölüt (segment), program bölütü olarak ayrılır (Code segment).  Yine program için 
bir veri bölütü (data segment) ve geçici bellek olarak kullanılmak üzere yığıt  bölütü 
(stack segment)  ayrılır.  Bölütlenmiş adres, bölüt ve uzanım (offset)  olmak üzere iki 
parçadan oluşur.  80*86 ailesi, 8086 gerçek konumu ve DOS işletim sistemi koşullarında 
640 Kb RAM bellek ile sınırlanmıştır. 80286 ve sonrası  bilgisayarlarda korumalı konuma 
geçilmesi  durumunda (protected mode) bellek kısıtlaması ortadan kalkar ve varolan 
RAM belleğin tamamı adreslenebilir.   
 
 
Pascal  PC  belleğini 4 ayrı bölüt olarak değerlendirir. 
 

1. Program bölütü (Code segment) 
2. Veri bölütü (Data segment) 
3. Yığıt bölütü(Stack segment) 
4. Yığın (Heap) 

 
Pascal programlama dilinde ana program ve her unit için  bir program bölütü ayrılır.  
Çok büyük programlar veya unitler ile çalışırken "program bölütü çok büyük" (Code 
segment too large" hatasının nedeni budur.  Bu hata ile karşılaştığımızda ana programı 
veya unitleri daha küçük unitlere bölerek  sorun çözülür.   
 
Diğer taraftan programın global değişkenleri ve tiplendirilmiş sabitleri veri bölütü olarak 
adlandırılan bellek parçasında depolanırlar ve bu bölüntünün  de maksimum büyüklüğü 
64 Kb tır. (65520 byte) 'tir.  Veri bölütünün yetersiz kalması durumunda "veri bölütü 
çok büyük" (Data segement too large) hatasını verecektir.  Bu hatanın aşılmasını  yolu, 
global değişkenlerin bir bölümünü dinamik değişkenler olarak düzenlemektir.   
 
Verilen depolanabileceği tek yer veri bölütü değildir.   Pascal bellek kullanım düzeninde 
yığıt (stack) ve yığın (heap) önemli yer tutarlar.  Yığıt denetimi, Pascal tarafından 
gerçekleştirilir ve programcının konuyla ilgilenmesine gerek yoktur.  Diğer yandan 
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dinamik bellek kullanımının ham maddesi olan  yığın hemen hemen tümüyle 
programcıya bırakılmıştır. 
 
Procedure ve function alt programlarında tanımlanan yerel değişkenler yığıt bölütü adı 
verilen dinamik bellekte depolanırlar.  Alt program çalıştığında, yerel değişkenler için 
yığıtta yer ayrılır.  Alt programın çalışması sona erince  yığıttaki  değişkenler  yok edilir. 
 
 
15.2  Segment, Offset ve Heap 
 
Bilgisayar belleğinin her noktası bir segment ve offset adresi ile ifade edilir.   
Segmentlerin başlangıç adresleri 16 ile bölünebilen  tam sayıdır.   
 
SEG ve OFS deyimleri Pascalın adreslerle işlem yapmak için kullanılan  iki standart 
komutudur.   
 
 
15.2.1  SEG (D) 
 
D değişkeninin içinde bulunduğu bölütün adresini  tam sayı olarak verir.  Üretilen değer, 
D değişkenini bulunduran gerçek adres değeri değildir.   Gerçek adres değerini bulmak 
için bu sayının 16 ile çarpılması gerekir.   
 
 
15.2.2  OFS (D) 
 
D değişkeninin offset adresini tam sayı olarak verir.  Üretilen değer değerin gerçek 
adresi değildir.   Gerçek adresin bulunması için bu değerin D değişkenini bulunduran 
segment adresine ilave edilmesi gerekir.    
 
Örnek: 

uses wincrt; 
var 
ad:string; 
s,o:integer; 
R:real; 
begin 
r:=0; 
S:=Seg(ad); 
o:=OFS(ad); 
R:=16.0*s+o; 
Writeln ('Ad değişkeninin Segment adresi  =',S); 
Writeln ('Ad değişkeninin Offset adresi   =',o); 
Writeln ('Ad değişkeninin gerçek adresi   =',r:15:1); 
end. 

 
 



Bölüm 15  Pascalda Bellek Yönetimi 

Pascal 7.0 ile Programlama  A.ORAL 

164

 

15.2.3  HEAP (Yığın) 
 
Pascal, programı çalıştırmak üzere belleğe  yüklemeden önce belleği kontrol eder.  
Bellekte bulduğu ilk boş alandan itibaren Kod, veri ve yığıt bölütleri için yer ayırır.  
 
Heap, programdaki kod, veri ve yığıt  tararından kullanılamayan, işletim sisteminde 
kullanılabilir RAM  'in tamamıdır. {$M+} derleme direktifini kullanarak kullanılabilir heap 
boşluğu miktarını kontrol edebiliriz.   
 
 
15.3  Statik Değişkenler 
 
Programcının tanımladığı bütün basit değişkenlerin statik değişken olduğu söylenebilir.  
Bu tür değişkenlerin, bellekte kaplayacakları alan uzunlukları ve bellekteki yeri program 
boyunca sabittir.  Programın  herhangi bir noktasında yeri değiştirilemez. 
 
 
15.4  Dinamik Değişkenler 
 
Çalışma sırasında formu ve uzunluğu değiştirilebilen değişkenlere ihtiyaç duyulur.  Bu 
tür değişkenlere dinamik değişken adı verilir.  Dinamik değişkenlerin ayrı bir özelliği 
dinamik değişken için ayrılan alan gerektiğinde yok edilebilir.  Dinamik değişkenler için 
ayrılan alanlar heap üzerindedir.   
 
Dinamik değişkenler birer değişken ismiyle direkt olarak temsil edilmezler.  Bunun için 
dinamik değişkenin bellekteki adresini içeren özel bir değişken kullanılır.  Bu özel 
değişken pointer değişkendir.   
 
 
15.5  Pointer Değişkenler 
 
Dinamik değişkenlerin bellekteki adresini gösteren değişkenlere pointer değişken denir.  
Bir pointer, programımızdaki bir veriye veya koda referanstır ve verinin bellekte 
yerleşeceği adresi belirtir. 
 
Pointer kullanımıyla daha büyük ve daha esnek yazılması mümkün olmaktadır.   
Program içinde pointer kullanımının nedenlerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.   
 

Program 64 KByte 'tan fazla veri içeriyorsa 
Derleme sırasında veri boyutu bilinmiyorsa 
Programımız çoklu veri tipleri içeriyorsa 
Program record ve object bağlantı listesi kullanıyorsa pointer kullanırız. 

 
 
Bu nedenleri kısaca inceleyecek olursak; 
 
Programlar, Borland Pascal 'ın ayırmış olduğu 64 KB veri sınırını aşarsa verilerin bir 
kısmı kaybolacak ve yapılmak istenilen işlem başarısızlıkla sonuçlanacaktır.   Global 
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değişkenler tanımlanırken derleyici, değişkenler için kod bölütü (data segment) olarak 
tanımlanan yer ayırır.  Kod bölütünün maksimum boyutu  64 KB 'tır.  Bunun taşıdığı 
anlam, program için kullanılabilen global değişkenlerin tümünün toplamı sadece 64 KB 
olabilir.  Bir çok program için bu limit sorun oluşturmayabilir, ancak bazen daha büyük 
veri kullanmak gerekebilir. 
 
Örneğin Programınızda; 
 
 A:Array[1..400] of string [100]; 
 
şeklinde tanımlanması gereken bir dizi olsun.  Bu dizinin programda işgal edeceği alan 
kabaca 40 KB 'tır.  Bu değer 64 KB 'tan daha küçüktür. Diğer bütün değişkenlerin 
toplamı  24 KB  'tan küçük ise böyle bir dizi tanımı halinde  program için bir sorun 
oluşmaz.      
 
Fakat, bazen A dizisi gibi iki dizi kullanılması gerekebilir.  Bu durumda gerekli data 80 KB 
olacaktır ki Pascal 64 KB sınırının aşılmasına izin vermez ve "too many variables (çok 
fazla değişken var)" şeklinde bir hata mesajı ile programın çalışmasını keser.   
 
Daha büyük veri ile çalışmak için heap kullanılması gerekir. Heap üzerinde, program 80 
KB ile çalışmaya izin verir.  Pointer, veri bölütünde 4 byte 'lik bir yer kaplar ve bunu 2 
byte 'i segment diğer 2 byte 'i ise offset adresini oluşturur.  
 
Bilinmeyen Boyutta Veri ile Çalışma durumunda ise; Pascalda dizi ve string elemanlarla 
çalışırken elemanın alacağı maksimum değer bilinmiyorsa genelde ihtiyaçtan daha fazla 
miktarda boyut açarak sorun giderilmeye çalışılır.  Örneğin; 
 
 A:array[1..5000] of byte; 
 
şeklinde bir dizi tanımlamış olalım.  Program içinde A dizisi 100 eleman kullanıyorsa 
geriye kalan 4900 dizi elemanı bellekte "0" olarak tanımlanacak ve gereksiz yere veri 
bölütünü işgal edecektir.  Bu nedenle böyle uygulamalarda pointer kullanımı gereklidir.    
 
 
15.5.1  Pointer Değişkenlerin Tanımlanması (Göstergeler) 
 
Pointer değişkenlerin tanım cümlesinde, tip bildirisi olarak yer alacak isimler TYPE 
bölümünde önceden oluşturulmalıdır.  TYPE bölümünde kullanılan tanım cümlesi, 
oluşturulmak istenilen pointer tipini gösteren bir isim ve bu tiple gösterilecek dinamik 
değişkenleri içeren bir tip bildirisinden oluşur.   Tip bildirisinin önüne "^" karakteri ön 
ek olarak yazılır.  Tanımlamada kullanılan genel form; 
 
 Type  
  Tipismi=^Tipbildirisi 
şeklindedir. 
 
Pointer değişkenlerin tanımlanması sırasında, VAR bölümünde kullanılacak tip bildirisi 
TYPE bölümünde pointer olarak oluşturulmuş bir tip ismi veya gelişigüzel tip bildirisi 
olarak seçilebilir.   VAR bölümünde kullanılan tip bildirisi pointer tipine sahip değilse ilk 
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karakter olarak ^ ön eki kullanılmalıdır.   Aşağıda verilen birinci örnekte satir isimli 
pointer değişken, bir pointer ismiyle, indis isimli değişken ise standart tip bildirisi ile 
tanımlanmıştır. 
 
 
 
Örnek: 
 Type  

Goster=^Kayit; 
  Kayit=record; 
   Ad,soy:string[10]; 
         End; 
 VAR 
  SATIR:GOSTER; 
  BILGI:STRING[50]; 
  INDIS:^INTEGER; 
 
 
 
Örnek: 
 Type 
  Kitapgos=^Kitaptipi; 
  Kitaptipi=Record; 
   Adi:string[40]; 
   Yayinevi:string[20]; 
   Basimyili:word; 
   Sonraki:kitapgos; 
        End; 
 Var 
  Kitap:Kitapgos; 
 
 
Bu örnekte, kitapgos isimli pointer  kitaptipi tipinde bir kayda işaret etmektedir. Burada 
Pascalın kuralcılığını bozduğu nadir örneklerden biri görülmektedir.  Kitapgos tipinin 
tanımlanması sırasında Kitaptipi tipinden yararlanılmıştır.  Bu durum Pascal için 
olağandışı durumlardan biridir. 
 
 
15.5.2 Pointer Değişkenlerin Kullanılması 
 
Pointer tipi verileri bir basit değer ancak kullanılmalarına izin verildiği formlar altında bir 
function veya procedure alt programların parametresi olarak yer alabilirler.  Pascalda 0 
pointer değerine karşılık gelen özel bir değer vardır. Bu değer NIL olarak bilinir. Pointer 
değişkenlere sabit değerler atamak için PTR fonksiyonundan yararlanılır.   
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a-NIL 
 
Bir pointer değişkenin kapsadığı 4 Byte 'lik bir alan sadece  sıfır değerinde oluşuyorsa 
bu pointer değişkenin Nil değerine sahip olduğu söylenir.  Özel bir pointer değerine 
sahip olan Nil; 
 

Pointer:=Nil; 
  IF  pointer<>nil then 
 
şeklinde pointer değişkenler için atama ve karşılaştırma cümlelerinde kullanılabilir.   
 
Nil değerine sahip olan bir pointer değişken, o anda temsil edilen bir dinamik değişken 
olmadığını, diğer bir deyişle bu değişken tarafından temsil edilen bir adresin 
bulunmadığını gösterir.  
 
 
b-PTR(X,X) 
 
Bu fonksiyon, iki tamsayı değeri parametre olarak kullanıp bir pointer değer üretir.  
Parametrelerden ilki segment, ikincisi offset  adresidir.   
 
Pointer değişkenlerin temsil ettiği değerler iki farklı şekilde incelenir.  Bu değerlerden 
birincisi, değişken için ayrılan alanda bulunan segment ve offset, ikincisi ise bu adres ile 
gösterilen alandaki değerdir.  İlk değeri ifade etmek için pointer değişken kendi başına 
kullanılır. İkinci değeri ifade etmek için sağ tarafına ^    son ekinin getirilmesi gerekir.  
 
Bir pointer değişkenin içeriği sayısal bir değer olarak incelenecek ise Seg ve Ofs 
fonksiyonları kullanılmalıdır.   Değişkenin bulunduğu adres ile gösterdiği adres birbirine 
karıştırılmamalıdır. 
 
 
15.5.3 Heap Üzerinde Alan Kullanımı 
 
Tanım bloklarının icrasından sonra sadece statik değişkenler için yer ayrılır.  Bu 
değişkenlere pointer  tipi değişkenler dahildir.  Tanım bloğu icra edilirken tanımlarda 
yer alan dinamik değişkenler için bellekte yer ayrılmaz.  Dinamik değişkenlere heap 
üzerinde ayrılacak yerler icra bölümünde tahsis edilir.  Bu amaçla New procedür alt 
programı kullanılır. 
 
 
15.5.4  New-Dispose 
 
Tanımlanan pointerler için New deyimi ile heap' te yer ayrılır. Dispose deyimi ile pointer 
değişkene ayrılan yerler silinerek iptal edilir.  Program içinde kullanılan her new deyimi 
için bir dispose deyimi kullanılmalıdır. 
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Örnek: 
uses wincrt; 
type 
    str18=string[18]; 
var 
    p:^str18; 
begin 
   new(p); 
   P^:='İyi çalışmalar....'; 
   Writeln(P^); 
   dispose(P); 
end. 
 
 

15.5.5  Mark ve Release 
 
New ve dispose deyimleri yerine dinamik belleklerde kullanılır.  Bu deyimlerden mark ile 
hepa segmentin en üst bölümünde aktif pointer değişkeni için yer açar ve heap 'in 
devamını boş bırakarak diğer pointerlerce kullanılmasını sağlar. 
 
 
15.5.6  Getmem-FreeMem 
 
Dinamik bellek kullanımının üçüncü yoludur.  Getmem ve Freemem de New ve Dispose 
gibi programın çalışması süresince Heap bellekte yer açar ve açılan yeri boşaltırlar.  
Getmem deyimi ile değişken tipine bağlı olarak gerekli bellek ayrılmasını sağlar.  
Örneğin; değişken için 100 Byte 'lik bir yer açılması gerekiyorsa; 
 
 Getmem(degisken,100); 
 
olarak belirtilir.  Freemem ile ayrılan bu alan boşaltılır.  
 
 Freemem(degisken,100); 
 
 
 
Örnek: 

type 
    kitapgos=^Kitaptipi; 
    Kitaptipi=record 
              adi:string[30]; 
              yazari:string[30]; 
              yayinevi:string[20]; 
              basimyili:word; 
              sonraki:kitapgos; 
           end; 
var 
   kitap:kitapgos; 
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Yığında kitap tipinde bir alan yaratılması için; 
 
 New(kitap); 
 
veya 
 
 Getmem(kitap,sizeof(kitaptipi)); 
 
komutlarından birinin verilmesi gerekir.   
 
Belleği iyi kullanmak için bağlı listeler kullanılması gerekir.  Bağlı liste, bir boncuk dizisi 
gibi birbiriyle ilişkili elemanlar topluluğudur.  Topluluğu oluşturan elemanlar , birbirini 
işaret etmek üzere bir düzen oluştururlar.  Tek bağlı listelerde, listedeki her eleman 
kendisinden sonra gelen elemana işaret eder. Yukarıda verilen tip bildiriminde sonraki 
isimli alan bu amaçla geliştirilmiştir.   
 
Tek bağlı listenin geliştirilmesi üç tane göstergeyi gerektirir.  İlk gösterge, önceki kayda 
işaret etmek üzere kullanılır.  İkinci gösterge o an işlenmekte olan kaydı gösterir.   
Diğer bir gösterge ise liste başını işaret eder.   Yukarıdaki örnek üzerinde çalışmaya 
devam ettiğimizde var bloğu aşağıdaki şekilde yazılabilir; 
 
 Var 
  listebasi,oncekikitap,islenenkitap:kitapgos; 
 
Eğer listeyi baştan sona kadar işlemek istersek, listedeki ilk kaydı bilmemiz gerekir.  
Islenenkitap 'a göre önceki kayda işaret eden göstergenin ismi oncekikitap 'tir.    
 
Listenin üretilmesi işlemine ilk kayıt göstergesinin (listebasi) sıfırlanmasıyla başlanır.   
 
 Listebasi:=nil; 
 
Listenin devamının üretilmesi için önce liste başının nil olup olmadığı kontrol edilir.  
Daha sonraki işlemler, aşağıdaki örnekte verilmiştir.   
 
 
if  listebasi=nil then  
 begin 
  New(islenenkitap); 
  Listebasi:=islenenkitap; 
  islenenkitap^.sonraki:=nil; 
 end 
 else 
 begin 
  oncekikitap:=islenenkitap; 
  New(islenenkitap); 
  Oncekikitap^.sonraki:=islenenkitap; 
  islenenkitap^.sonraki:=nil; 
 end; 
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Örnekte önce liste başının NIL 'e  eşit olup olmadığı kontrol edilmektedir.  Eğer listebasi 
nil 'e eşit ise yeni bir kayıt oluşturulup adresi, Islenenkitap isimli göstergeye konmakta 
ve Listebasi bu göstergeye eşitlenmektedir.  Bu yeni kayıttan başka kayıt bulunmadığı 
için kaydın sonraki isimli alanına nil değeri atanmaktadır.   
 
İlk kaydın listeye eklenmesiyle artık Listebasi, nil 'e eşit olmadığından IF-THEN-ELSE 
grubunun ELSE bölümüyle devam etmek gereklidir.  ELSE bölümünde yeni bir kayıt 
oluşturulmadan önce varolan kayıt (islenenkitap) önceki kayıt haline getirilmektedir.   
Daha sonra yeni bir kayıt oluşturulup önceki kaydın bu kaydı işaret etmesi 
sağlanmalıdır.   Yeni kayıttan sonra başka kayıt olmadığından yeni kaydın sonraki isimli 
alanına nil değeri atanmaktadır. 
 
 

 
Örnek: 
 
Program Kitap_liste; 
 

{$M 16384,32768} 
program kitap_listesi; 
uses wincrt; 
type 
    Kitapgos=^Kitaptipi; 
    KitapTipi=Record 
              Adi:string[20]; 
              Yazar:string[25]; 
              Yayinevi:string[15]; 
              basimyili:word; 
              sonraki:kitapgos; 
            end; 
var 
listebasi,oncekikitap,islenenkitap:kitapgos; 
c:char; 
Procedure kitapgir; 
begin 
   with islenenkitap^ do 
      begin 
        write('Kitap Adı  :'); 
        readln(adi); 
        write('Yazarı     :'); 
        readln(yazar); 
        write('Yayınevi   :'); 
        readln(yayinevi); 
        write('Basım Yılı :'); 
        readln(Basimyili); 
      end; 
   end; 
Procedure Kayitekle; 
begin 
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   clrscr; 
   if listebasi=nil then 
     begin 
        New(islenenkitap); 
        Kitapgir; 
        Listebasi:=islenenkitap; 
        islenenkitap^.sonraki:=nil; 
     end 
     else 
     begin 
        Oncekikitap:=islenenkitap; 
        New(islenenkitap); 
        Kitapgir; 
        Oncekikitap^.Sonraki:=islenenkitap; 
        islenenkitap^.sonraki:=nil; 
     end; 
   end; 
Procedure Kayitlistele; 
var 
kitap:kitapgos; 
begin 
   kitap:=listebasi; 
   while kitap<>nil do 
      begin 
        with kitap^ do 
          begin 
            Adi:=adi+'                                      '; 
            Adi:=copy(adi,1,20); 
            Yazar:=yazar+'                                      '; 
            Yazar:=copy(yazar,1,25); 
            Yayinevi:=yayinevi+'                                      '; 
            Yayinevi:=copy(Yayinevi,1,15); 
            Writeln(Adi,'  ',Yazar,'  ',Yayinevi,'  ',basimyili); 
          end; 
         Kitap:=Kitap^.sonraki; 
      end; 
      Writeln('Devan için bir tuşa basınız'); 
      Repeat Until keypressed; 
end; 
begin 
  listebasi:=nil; 
  repeat 
     clrscr; 
    REPEAT 
     Writeln('"E"kle'); 
     Writeln('"L"istele'); 
     Writeln('"S"on'); 
     Writeln;Write('Yapmak istediğiniz işlemi seçiniz  ..'); 
     Readln(C);c:=upcase(C); 
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    UNTIL C in['E','L','S']; 
      case C of 
        'E':kayitekle; 
        'L':KayitListele; 
        ELSE; 
      end; 
    until c='S'; 
end. 

 
 
Örnek: 
 
Pointer tipi değişkenler kullanarak bir sınıftaki öğrencilere ait aşağıda verilen bilgi tipleri 
girilecektir.   
 
 Ad Soyad, 
 Vize Notu 
 Final notu 
 
Bu bilgilerden yaralanarak öğrencinin ortalaması; 
 
 ortalama:=0.4*vize+0.6*final; 
 
şeklinde hesaplatılacaktır. Hesaplama sonuçlarına göre aşağıda verildiği şekilde çıktı 
oluşturulacaktır.  
 
Ad Soyad Vize  Final  Ortalama  Durum 
*********** ****  ****  ********  ****** 
 
Notun 49.5 ile 50 arasında olması halinde ortalama not  50 'e yuvarlatılacaktır.  Geçme 
şartının sağlayan öğrencilerin durumu "geçti", şartı sağlayamayan öğrencinin durumu 
"kaldı" şeklinde bildirilecektir.     
 
 
 
 

program sinav_sonuclari; 
type 
    goster=^ogr; 
    ogr=record 
    adsoy:string[25]; 
    vize:byte; 
    final:byte; 
    ort:integer; 
    durum:string[5]; 
    sonadr:goster; 
  end; 
var 
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   yenikayit,eskikayit,ilkkayit:goster; 
   yanit:char; 
   tepe:^integer; 
   i,n:byte; 
begin 
i:=(0); 
mark(tepe); 
new(eskikayit); 
ilkkayit:=eskikayit; 
Write('Öğrenci Sayısını Giriniz   ='); 
Readln(n); 
      Repeat 
         i:=i+1; 
         New(yenikayit);eskikayit^.sonadr:=yenikayit; 
         Write('Adı Soyadı            ='); 
         readln(Yenikayit^.adsoy); 
         Write('Vize Notu             ='); 
         readln(Yenikayit^.vize); 
         Write('Final Notu            ='); 
         readln(Yenikayit^.final); 
         yenikayit^.ort:=trunc(round(0.4*yenikayit^.vize+0.6*yenikayit^.final)); 
   if (yenikayit^.ort>=50) and (yenikayit^.final>=50) then 
         yenikayit^.durum:='GEÇTİ' 
         else 
         yenikayit^.durum:='KALDI'; 
   eskikayit:=yenikayit; 
   writeln; 
      Until i=n; 
      eskikayit^.sonadr:=nil; 
 
while ilkkayit^.sonadr<>nil do 
  begin 
    ilkkayit:=ilkkayit^.sonadr; 
            ilkkayit^.adsoy:=ilkkayit^.adsoy+'                      '; 
            ilkkayit^.adsoy:=copy(ilkkayit^.adsoy,1,25); 
    writeln(ilkkayit^.adsoy,'   ',ilkkayit^.vize,'   ', 
    ilkkayit^.final,'   ',ilkkayit^.durum); 
         end; 
      release(tepe); 
end. 

 
 
 
 


