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10. Lecke 

Elágazások és while ciklusok  

Az életben ritkán tesszük hosszasan ugyanazt. Szinte minden pillanatban döntéseket 

hozunk, melyek a körülmények függvényei. Gyakran különböző stratégiákat használunk. 

Aszerint cselekszünk, hogy mi történik körülöttünk és/vagy bennünk. Most megtanuljuk, 

hogyan írhatunk olyan programokat, melyek a körülményektől, ill. a mi kívánságainktól 

függően egy rendelkezésre álló tevékenységkészletből kiválasztott tevékenységet tudnak 

végrehajtani. A programozásban ezt a célt szolgálja az if utasítás. Az if utasítás szerkezete 

a következő: 

if Feltétel [ Tevékenység ] 

A tevékenység végrehajtása a feltételhez kötött. Ha a feltétel teljesül, a zárójelben lévő 

tevékenység lesz végrehajtva. Ez a tevékenység megfelelhet egy tetszőleges programnak. 

A feltételek különbözőek lehetnek. Ha például feltételként állítjuk az :A=7 egyenlőséget, 

akkor a számítógép ellenőrzi, hogy az A változó értéke egyenlő-e 7-el. Ha igen, akkor a 

zárójelben lévő tevékenységet végrehajtja. Ha ez az egyenlőség nem áll fenn, akkor a 

zárójelben lévő tevékenység nem lesz végrehajtva, a számítógép azzal a tevékenységgel 

folytatja a mintát, ami közvetlenül az if -struktúra után következik, vagy, ha nem 

következik egyéb utasítás, akkor leáll. Például az alábbi utasítás 

if :A=7 [ setpc 1 FEK100 ] 

végrehajtásának eredménye egy pirossal kitöltött 100 X 100 méretű négyzet, amennyiben 

az :A változó értéke 7. Ha viszont az :A változó értéke eltér a 7 értéktől, akkor a teknőc 

leáll. Az :A változó értéke az ellenőrzéstől nem változik meg! Az :A=7 egyenlőséget a 

számítógépnek feltett kérdésként értelmezhetjük. A számítógép ellenőrzi, hogy a válasz 

„igen” vagy „nem”.   

Ha a válasz „igen”, akkor a gép végrehajtja a zárójelben lévő programot. A feltételben azt 

is lehet kérdezni, hogy :A>7, vagyis, hogy az :A értéke meghaladja-e a 7-et, vagy :A<:B 

egyenlőtlenséggel, hogy az :A értéke kisebb-e, mint a :B értéke. 

10.1 Példa Paraméter nélkül egy program csupán egyetlen konkrét kép megrajzolására 

lenne alkalmas. Paraméteres programok viszont használhatók képek egész osztályának 

megrajzolására. A paraméter értékei határozzák meg, hogy a program melyik konkrét 

képet fogja megrajzolni. Az if utasítás lehetővé teszi számunkra, hogy akár különböző 

osztályba tartozó képek sokaságát megrajzoló programot is írhassunk. 

Tekintsük a következő feladatot: Egy program legyen képes kívánságunk szerint az alábbi 

képek egyikének a megrajzolására: 

1. Egy tetszőleges :MÉRET hosszúságú zöld egyenes 

2. Egy tetszőleges :MÉRET kerületű sárga négyzet                

3. Egy tetszőleges :MÉRET kerületű piros kör és 

4. Egy narancsszínnel kitöltött 100 x 100 –as négyzet 
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A kívánságunkat a :MIT változó értékével fejezzük ki. Ha :MIT = 0, akkor egy :MÉRET 

hosszúságú zöld egyenest akarunk kapni. Ha :MIT = 1, rajzoljon egy :MÉRET kerületű 

sárga négyzetet. Az :MIT = 2 értéknél rajzoljon egy kört, az :MIT = 3 értéknél pedig a 

narancsszínű négyzetet. Ha :MIT > 3, akkor közölje velünk a program, hogy a 

kívánságunk nem tartozik a megoldásainak készletéhez. 

Az alábbi OSZTÁLY1 program teljesíti ezeket a feltételeket: 

to OSZTÁLY1 :MIT :MÉRET 

           if :MIT = 0 [ setpc 2 fd :MÉRET ]   

           if :MIT = 1 [ setpc 3 NÉGYZET :MÉRET/4 ]            

           if :MIT = 2 [ setpc 1 KÖRÖK :MÉRET/360 ]            

           if :MIT = 3 [ setpc 13 FEK100 ]            

           if :MIT > 3 [ [ pr [ Sajnálom, rossz szám ] ]            

     end 

Megfigyelhetjük, hogy az egyik feltétel teljesülése az összes többi feltétel teljesülését 

kizárja. Ezért az OSZTÁLY1 program végrehajtásakor legfeljebb egy képet rajzol. 

10.1 Feladat  Ellenőrizd az OSZTÁLY1 programot a :MIT paraméter különböző 

értékeire. Mi történik az OSZTÁLY1 (-4) 159 meghívásakor? Meg tudod ezt indokolni? 

10.2 Feladat  Írj egy programot a :MIT, :KER és :MÉRET paraméterekkel a következő 

képek osztályához. A kívánságodat a :MIT paraméterrel add meg. 

Ha :MIT =0, rajzoljon egy :KER kerületű kört. A :MIT =1 kapjunk egy :MÉRET 

hosszúságú egyenest. :MIT =2 értékre rajzoljon :KER számú lépcsőfokot, melyek mérete 

:MÉRET. Ha :MIT >2, akkor szerkesszen egy szabályos :MIT –szöget, :MÉRET 

oldalhosszal. A :MIT <0 értékekre jelenjen meg a képernyőn egy hibajelentés.  

10.2 Példa Az if utasítás számos matematikai feladat megoldásánál is hasznos. Amikor 

egyenlőségek vagy egyenlőtlenségek megoldásait keressük, gyakran ezek paramétereitől 

függ, hogy hány megoldásuk létezik. Tekintsük az alábbi másodfokú egyenletet 

          Ax
2 
+ Bx + C = 0 

Egy konkrét másodfokú egyenlet adva van az A, B és C paraméterei által. A másodfokú 

egyenletek megoldására a következő matematikai eljárást ismerjük: 

1. Számítsd ki M  = B
2
 – 4 · A · C  

2. Ha M < 0, nincs valós megoldása 

            Ha M = 0, egyetlen megoldása van, mégpedig 

                  x =  
−𝑏

2𝑎
–          

      Ha M > 0, akkor két megoldása van:       

            x1 = 
−𝑏− M

2𝑎
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            x2 = 
−𝑏+ M

2𝑎
  

 

Ez a módszer minden A, B, C értékekre működik, kivéve A = 0. Akkor viszont az egyenlet 

nem másodfokú. 

A mi feladatunk az, hogy a különböző A, B és C értékekre a megoldásokat a pr utasítás 

segítségével megjelentessük, vagy pedig azt, hogy nincsen megoldás. Ezen kívül 

rajzoljunk négyzeteket, melyek oldalhossza egyenlő a megoldások értékeinek 

tízszeresével. Ha a megoldás egy pozitív szám, akkor a négyzet a képernyő közepétől fel és 

jobbra jelenjen meg, ha negatív, akkor pedig lent és balra.  

A másodfokú egyenletek fent leírt megoldási módszerének alkalmazása a 

következőképpen nézhet ki: 

to MÁSFMÓDSZ :A :B :C 

       if :A=0 [ pr [ nem másodfokú egyenlet ] stop ] 

           make ”M :B* :B – 4* :A* :C pr :M 

          if :M<0 [ pr [ nincs valós megoldás ] ] 

           if :M=0 [ make ”X0 (– :B)/(2*:A) 

                          pr [ X0=] pr :X0 NÉGYZET 10 * :X0 ] 

           if :M>0 [ make ”X1 ((– :B)+sqrt :M)/(2*:A) 

                          make ”X2 ((– :B)-sqrt :M)/(2*:A) 

                          pr [ X1=] pr :X1 NÉGYZET 10 * :X1 

                          pr [ X2=] pr :X2 NÉGYZET 10 * :X2 ] 

    end 

A negatív számokat fontos zárójelbe tenni! Például a MÁSFMÓDSZ 1 (-10) 25 

meghívásnál is. 

 Észrevehettétek, hogy egy új utasítást is használtunk. A stop utasítás hatása egyértelmű. A 

számítógép azonnal befejezi a program végrehajtását, vagyis befejezi a munkáját. Ez 

számunkra megfelelő, mert az A=0  esetben nem kell továbbfolytassa a számolást. 

Azt is megfigyelhettük, hogy az X0, X1 és X2 értékek kiszámításakor a kiszámítandó 

kifejezések zárójelben állnak. Ezzel tudatjuk a számítógépnek, hogy a különböző számtani 

műveleteket milyen sorrendben végezze el. Például a 

          :B/2*:A 

kifejezés értelmezhető egyrészt mint 

          (:B/ 2)*:A 

vagy pedig helyesen 
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           :B/(2*:A) . 

A számítógéppel mindig egyértelműen kell közölni, hogy mit tegyen. Ezért az aritmetikai 

kifejezésekben zárójeleket használunk.  

Megjegyzés az oktatónak: Itt érdemes az egyes aritmetikai műveletek sorrendiségét 

átismételni. De általában ajánlatos bizonytalanság esetén inkább használni a zárójelet, mert 

felesleges zárójelnek semmi jelentősége, míg hiányzó zárójel olyan hibához vezethet, 

amelynek felderítése nagyon nehéz. 

10.3 Feladat Ellenőrizd a MÁSFMÓDSZ programot különböző :A, :B és :C (bementi-) 

értékekre úgy, hogy mind a négy eshetőség legalább egyszer előforduljon.  

Vedd ki a programból a stop utasítást. Szerinted mi történne a MÁSFMÓDSZ 0 1 1 

meghívása után? Először gondolkodjál ezen, csak azután próbáld ki. Mire emlékeztet ez 

téged a matematikában? 

10.4 Feladat Alakítsd át a MÁSFMÓDSZ programot úgy, hogy köröket rajzoljon, melyek 

kerülete a megoldás értékének a százszorosa legyen. Pozitív megoldás esetén a kör a 

képernyő jobb oldalán, negatív megoldás esetén pedig a baloldalán álljon.  

10.5 Feladat  Írjál programot az A · X + B = C lineáris egyenletek megoldására, melyeket 

az A, B és C paraméterek értékei határoznak meg. Figyelj arra, hogy három lehetőséged 

van: nincsen megoldás, egyetlen megoldás, vagy végtelen sok megoldás. Ne feledd az A=0 

bemeneti értéket is figyelembe venni és helyesen kezelni.   

Miért beszélünk az if utasítás esetén a program elágazásáról? Azért, mert az if segítségével 

több lehetőség közül választhatunk ki egyet. A program végrehajtásának többféle 

lehetőségét elágazásnak tekintünk. A feltételnek megfelelő választás pedig az egyik ág 

kiválasztását és követését jelenti. A MÁSFMÓDSZ program elágazó struktúráját a 10.1 

ábrán szemléltetjük. 

Egy másik lehetőség a szerkezet megrajzolására a 10.2 ábra úgy, hogy a programot 

megváltoztatjuk: 

 
                                                             10.1 Ábra 
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 to MÁSFMÓDSZ :A :B :C 

          if :A=0 [ pr [ nem másodfokú egyenlet ] stop ] 

          make ”M :B* :B – 4* :A* :C pr :M 

          if :M<0 [ pr [ nincs valós megoldás ] stop ] 

          if :M=0 [ make ”X0 (– :B)/(2*:A) 

                          pr [ X0=] pr :X0 NÉGYZET 10 * :X0  

                           stop ] 

          if :M>0 […] 

     end 

Itt úgy illesztettünk be stop utasításokat, hogy a megadott feltétel teljesülése esetén a 

zárójelben lévő program végre lesz hajtva, és ezzel a főprogram futtatása megáll. Ez azt 

jelenti, hogy az azt követő if utasítások már egyáltalán nem lesznek végrehajtva. A 

MÁSFMÓDSZ program nyilvánvalóan megoldja a másodfokú egyenletet, és tekinthető 

úgy, mint a megoldási eljárásnak egy másik alkalmazási módozata. A 10.2 ábrán minden 

egyes elágazási pont megfelel a programban egy if operációnak. Mivel jobbra lent 

mindhárom A≠0, M≥0 és M≠0 feltétel teljesül, nyilvánvaló, hogy M>0. 

10.6 Feladat Amint a fentiekben láttuk, a MÁSFMÓDSZ programban az utolsó if 

utasítást nem is kellett használnunk, amennyiben teljesült az M>0 feltétel. De ha az :X1 és 

:X2 kiszámításához az if :M>0 […P…] kifejezést helyettesítenénk a P –vel, nem működne 

helyesen. Miért? Ki tudnád-e mégis venni az utolsó if utasítást, és azt a stop utasítással 

helyettesíteni úgy, hogy a program helyesen működjön? 

10.7 Feladat Rajzold meg az elágazódási struktúrát az OSZTÁLY1 program esetében. 

Használd mindkét lehetőséget, amint a 10.1 és 10.2 ábrákon látható. A második 

változatban alkalmazd megfelelően a stop utasítást. 

 
                                                                   10.2 Ábra 

Néha azt akarjuk, hogy egy tevékenység végrehajtásához egyszerre több feltétel is 

teljesüljön. Ez előfordulhat például az általános lineáris egyenletek  

          A·X + B = C·X + D 
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megoldásánál. Ha mindkét oldalhoz hozzáadjuk a –C·X–B kifejezést, az egyenletet a 

következő formában kapjuk1: 

          A·X – C·X = D–B 

A disztributivitásból következik, hogy   

      X·( A– C)=D–B . 

Most pedig következik a tárgyalás: 

1. Ha A– C=0 (vagyis, ha A=C) és D–B=0 (vagyis, ha D=B), akkor 

                 0·X = 0. 

            Ez az egyenlet minden X-re érvényes, és így az egyenletnek minden valós szám   

            megoldása.   

2. Ha A– C=0 (vagyis, ha A=C) és D–B≠0 (vagyis, ha D≠B), akkor 

                 0·X = D–B 

                 0=D–B 

            De a 0 szám nem lehet egyenlő egy D–B≠0 számmal. Így ebben az esetben az  

            egyenletnek nincs megoldása.  

 

3. Ha A–C≠0 (vagyis A≠C), szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát 1/(A–C) 

értékkel, és megkapjuk, hogy: 

                   X = (D–B)/(A–C). 

              Ebben az esetben ez az egyenlet egyetlen megoldása. 

A fentieknek egy lehetséges alkalmazása a következő: 

 to LINEGY :A :B :C :D 

          if :A=:C [ if :B=:D [pr [minden valós szám] stop ] ] 

          if :A=:C [ pr [nincs megoldás] stop ] 

          make ”X (:D–:B)/( :A–:C) 

          pr [ X=] pr :X if :X>0 [LÉTRA :X ] 

     end 

10.8 Feladat Mely változói a LINEGY programnak paraméterek? Melyik változók 

globálisak és melyek lokálisak? 

                                                 
1
 Emlékezz vissza arra, hogy egy egyenlet megoldási halmaza nem változik meg, ha az egyenlet mindkét 

oldalához ugyanazt a számot hozzáadjuk, vagy mindkét oldalát ugyanazzal a számmal megszorzunk.  
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Láthattuk, hogy az A=C és B=D esetben először kiírja az üzenetet, hogy „minden valós 

szám” minden valós szám, majd befejezi a műveletet. 

Abban az esetben, ha A=C és B=D nem egyszerre igaz, ezt követően megkérdezi, hogy 

igaz-e A=C. Ugyanis az az állítás, hogy „A=C és B=D nem egyszerre igaz” megfelel 

annak a kijelentésnek, hogy  „ igaz A≠C vagy B≠D”. Ha viszont teljesült a feltétel, hogy 

A=C, akkor igaz kell legyen, hogy B≠D. Így a LINEGY program második sora megfelel 

annak az esetnek, hogy A=C és B≠D. Ennek az esetnek a feldolgozása után a stop utasítás 

miatt a számítógép befejezi a munkát. Ha az A≠C állítás igaz, akkor a számítógép 

mindezidáig semmilyen tevékenységet sem végzett (kivéve, hogy ellenőrizte az A=C 

állítás érvénytelenségét), és folytatja a munkát a harmadik programsorral. 

10.9 Feladat  A LINEGY program egy X fokú létrát rajzol a képernyő jobb oldalára, 

amennyiben X a lineáris egyenlet pozitív megoldása. Egészítsd ki a programot úgy, hogy 

az X<0 esetben egy – X fokú létrát rajzoljon a képernyő bal oldalára, az X=0 feltétel 

teljesülése esetén pedig egy 100 kerületű kört. 

Az if utasítás egy másik fajta szerkezetet is lehetővé tesz: 

  if Feltétel X      [ program P1 ]                           [ program P2 ] 

                                             

                         

                                Ha igaz X, hajtsd                     Ha X nem igaz, hajtsd                       

                                végre P1-et.                              végre P2 -t. 

Ez azt jelenti, hogy a lehetséges P1, P2 programok közül mindig pontosan az egyik lesz 

végrehajtva. Amennyiben teljesül az X feltétel, akkor a P1 program lesz kivitelezve. Ha az 

X feltétel nem teljesül, akkor a számítógép végrehajtja a P2-t. Ez a struktúra nagyon jól 

megfelel, ha pontosan két lehetőség közül kell választani. Ha például olyan programot 

akarunk írni, amely :KER kerületű köröket és négyzeteket rajzol, a következő módon 

járhatunk el: 

    to NÉGYZKÖR :KER :MIT 

          if :MIT=0  [ NÉGYZET :UM/4 ] [ KÖRÖK :UM/360 ] 

    end 

Ha a :MIT paraméternek 0 értéket adunk, akkor egy négyzetet kapunk. A program minden 

más :MIT értékre kört rajzol.     

10.10 Feladat Írj egy egysoros programot, amely egy paramétertől függően vagy egy 100 

oldalhosszúságú hatszöget, vagy pedig egy 50 oldalhosszúságú nyolcszöget rajzol.  

Az if utasítás if Feltétel [ … ] [ … ] … szerkezetét tetszőleges számú elágazás 

létrehozására használhatjuk. Például a LINEGY programot az alábbi módon 

változtathatjuk meg: 
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    to LINEGY1 :A :B :C :D 

          if :A=:C [ if :B=:D [pr [minden szám] ] 

                                         [ pr [nincs megoldás] ] ]  

          [ make ”X (:D–:B)/(:A–:C) 

          pr [ X=] pr :X if :X>0 [LÉTRA :X ] ] 

    end 

Az if utasításnak ez a formája egyértelmű szerkezetű: minden egyes elágazás megfelel egy 

választásnak pontosan két lehetőség közül.   

Megjegyzés az oktatónak: Az if utasítás if Feltétel [ … ] [ … ] szerkezetét a strukturális 

programozásban részesítik előnybe. Megfelel a magasabb szintű programozási nyelvekből 

ismert if … then … else  szerkezetnek. 

A LINEGY1 program elágazási szerkezetét a 10.3 ábra szemlélteti. Felül látható az első if 

–nél az A és C értékeire vonatkozó elágazás. Az A=C esetben megkülönböztetünk még  

két lehetőséget: B=D és B≠D. Az A≠C esetben pontosan egy megoldás létezik. A rajzolást 

illetően megkülönböztetjük az X>0 és X≤0 eseteket.  

 
                                                             10.3 Ábra 

Az if utasítás szerkezete a  LINEGY1 programban így is szemléltethető: 

          if [ if [     ] [     ] ] [ … if [     ] ] 

Itt látható az összefüggés a zárójelek és a 10.3 ábrán megrajzolt elágazási struktúra között.  

10.11 Feladat Írd át az OSZTÁLY1 programot úgy, hogy abban az if utasítás csak az  

  

          if Feltétel [ … ] [ … ] 

 

szerkezettel forduljon elő. Rajzold meg hozzá a megfelelő elágazási struktúrát.  

10.12 Feladat  A feladat itt ugyanaz, mint a 10.11 feladatban volt, a MÁSFMÓDSZ 

programra vonatkoztatva, és ugyanakkor kerüld el a stop utasítás használatát is.  
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10.13 Feladat  Helyettesítsd az összes eddigi programodban, ahol kombinálva használtad 

az if és a stop utasításokat az if [    ] struktúrát az if [    ] [    ] szerkezettel úgy, hogy ne 

legyen többé szükség a stop utasításra.  

10.14 Feladat Bemeneti értékként kapunk három pozitív számot. Rajzoljon egy kört, 

melynek kerülete a legnagyobb (maximális) bemeneti értéknek feleljen meg. Ennek a 

feladatnak a megoldásához meg kell először határozni a maximális bemeneti értéket a 

három pozitív érték közül.  Az egyik lehetőség erre az összehasonlítás, amit a 10.4 ábra 

szemléltet. Alkalmazd ezt a stratégiát és használd csak az  if Feltétel [ … ] [ … ] 

szerkezetű if utasítást.  

 
                                                                    10.4 Ábra 

10.3 Példa  Létezik egy másik lehetőség is arra, hogy az if utasítást a stop utasítással 

együtt használjuk. Egy tevékenységet mindaddig szeretnénk folytatni, amíg egy bizonyos 

változó túl nem halad egy megadott értéket. Tekintsük a következő feladatot: Rajzoljunk 

egy hatszögű csigát (8.9 ábra), kívülről befelé haladva. A kezdeti :OH oldalhossz legyen 

tetszőlegesen választható. A továbbiakban az oldalhossz a tetszőleges :SUB tényezővel 

rövidüljön. A munkamenet akkor álljon meg, ha vagy rajzolt már 100 egyenest, vagy pedig 

az:OH változó értéke a :SUB változó értéke alá csökkent, vagyis ha az oldalhosszat már 

nem lehet a :SUB értékkel tovább csökkenteni (tehát az eredeti :OH érték túl kicsi volt). 

Ezt a következő program valósítja meg: 

to SPIRFELT :OH :SUB 

          repeat 100 [ fd :OH rt 60 

                            make ”OH :OH–:SUB pr :OH 

                             if :OH–:SUB< 0 [ pr [ OH túl kicsi ] stop ] ]  

end 

Láthatjuk, hogy a program a ciklus ismételt végrehajtását leállítja a stop utasítással, 

amennyiben az :OH értéke túl kicsi és ezért nem kisebbíthető a :SUB értékkel. 

10.15 Feladat  A megrajzolt spirál (8.9 ábra) hatszögű. Egészítsd ki a SPIRFELT 

programot egy SPIRSZÖG :OH :SUB :SZÖG programmá úgy, hogy  szabályos sokszög 

csúcsainak száma tetszőleges legyen. 

10.16 Feladat Rajzold meg a 8.9 ábráján látható spirált belülről kifele. A belső :OH 

oldalhossz, valamint az :ADD növekedési faktor legyen szabadon megválasztható. A 
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program álljon meg, ha egyik a következő feltételek közül teljesül: megrajzolt már 200 

egyenest, vagy a legutolsó egyenes hosszabb, mint 300.  

10.17 Feladat Írj programot egy pontból kiinduló félkörök megrajzolásához (8.10 ábra). A 

legnagyobb félkör kerületét (hosszát) a :OH változó adja meg. A :RED paraméter 

segítségével a kerületet minden ciklusban :RED faktorral redukáljuk (kisebbítjük). A 

program a legnagyobb :LA kerületű félkörrel kezdi, azt követi az :LA/:RED, és így 

tovább. A program legkésőbb tíz félkör megrajzolása után fejeződjön be. Álljon meg 

hamarabb, ha a megrajzolandó félkör hossza kisebb mint 50. 

10.18 Feladat Egészítsd ki a 9. lecke 6. ellenőrző feladatában kidolgozott NÖVÉNY 

programot úgy, hogy szüntesse be a munkát, amennyiben a levelek (tűk) hossza negatív 

értéket kap.  

10.19 Feladat  Ha a 10.17 feladatban a :RED értéke 1-nél kisebb pozitív szám, a félkörök 

hossza növekedik. Módosítható-e a program úgy, hogy ne rajzoljon 1000-nél hosszabb 

félköröket? 

Az if és stop utasításokkal közölni tudtuk a számítógéppel, hogy  

          Dolgoz mindaddig, amíg a megadott feltétel már nem teljesül, vagy ameddig 

          egy ciklus ismétlése eléri a megadott számot. 

Nem lenne-e azonban egyszerűbb, és sokszor hasznosabb is, ha egyszerűen azt közölnénk, 

hogy: 

          Dolgoz mindaddig, amíg a megadott feltétel nem teljesül. 

Például: rajzolj egy hatszögű spirált mindaddig, amíg a vonal hossza nem kisebb, mint 10. 

Ennek az lenne az előnye, hogy nem kellene használni a repeat utasítást a ciklusok 

elégséges számú megismétléséhez.  

Ez egy új fajta ciklust jelent: 

          Ismételd a P programot (a ciklus testét) mindaddig, amíg az F feltétel már 

          nem teljesül (ameddig a feltéttel teljesül).  

Ezt a ciklusformát a while utasítással lehet megvalósítani. A szerkezete a következő: 

 while [ Feltétel ] [ Program ]. 

Mindaddig, amíg a feltétel teljesül, a program (a ciklus teste) megismétlődik. Itt azonban 

vigyáznunk kell. Ha a program nem változtatja meg legalább egy a feltételben szereplő 

változó értékét, akkor a feltétel mindig igaz marad, és a program örökké futni fog. Például, 

tekintsük az alábbi programot: 

    to NWHILE :A  

          while [ :A > 0 ] [ NÉGYZET :A ] 

    end  
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Az NWHILE a meghívása minden pozitív A értékre, az A oldalhosszúságú négyzet 

végtelenszer megismétlődő rajzolását eredményezi. 

Ezért a while utasítást csak akkor használjuk, ha a program végrehajtásakor garantált, hogy 

egy véges számú megismétlés után a feltétel már nem lesz érvényben. Ezzel a módszerrel 

egyszerűbben tudunk spirált rajzolni, mint ahogyan azt a SPIRFELT programmal tettük: 

 to SPIRVÉG :OH :SUB 

          while [ :OH> :SUB ] [ fd :OH rt 60 make ”OH :OH–:SUB ] 

 end  

A program addig rajzol, ameddig a vonalhossz olyan rövid nem lesz, hogy már nem 

vonható ki belőle a :SUB. Ha a spirált belülről kifele akarjuk rajzolni, akkor a 

következőképpen járhatunk el: 

 to SPIRBEL :RÖV :ADD :MAX 

          while [ :RÖV<:MAX ] [ fd :RÖV rt 60 make ”RÖV :RÖV+:ADD ] 

 end  

10.20 Feladat Rajzold meg a 8.3 ábráján látható négyszögű csigát. A :SZAKASZ 

MÉRET paraméterek értékei bemeneti értékként adottak. A program addig rajzoljon, 

ameddig a vonalak hossza meghaladja a 300-at. 

10.21 Feladat Rajzolj egy programmal egymás mellé négyzeteket úgy, mint a 8.5 ábrán 

látható. A legnagyobb négyzet oldalhossza legyen 200. Az egymást követő négyzetek 

oldalhossza feleződjön. A program állítsa le a rajzolást, ha az oldalhossz kisebb, mint 1. 

10.22 Feladat  Rajzolj növényeket a NÖVÉNY program módosításával úgy, hogy előtte 

távolítsd el a :MAGAS paramétert. Addig rajzoljon, ameddig a levélhossz rövidebb lesz, 

mint 10. Lehetséges-e olyan meghívása a programodnak (létezik-e olyan paraméterérték), 

amelyre az a végtelenségig dolgozzék? 

10.23 Feladat  Írd át a NÉGYZET :MÉRET programot úgy, hogy az a repeat ciklus 

helyett a while ciklust használja. 

A while ciklussal ügyesen lehet számolni is. Ha adott n értékre ki akarjuk számítani az  

          n! = n·(n–1)·(n–2)· … ·2·1 

értéket, akkor a következőképpen járhatunk el: 

 to FAK :N 

       make ”FA :N 

       while [ :N>1 ] [ make ”N :N–1 make ”FA :FA*:N ] 

       pr :N pr :FA 

 end 
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10.24 Feladat Mi történik, ha az :N>1 feltételt :N>2 feltételre cseréljük? Ábrázold egy 

táblázatban az :N és :FA változók értékeinek változását a while ciklus minden egyes 

végrehajtását követően a FAK 6 meghívásnál. 

Az n! értékét még a következőképpen is kiszámíthatjuk: 

  to FAK1 :N 

       make ”FA 1 make ”M 1 

       while [ :M<:N ] [ make ”M :M+1 make ”FA :FA*:M ] 

       pr :N pr :FA 

 end 

10.25 Feladat Mi a különbség a FAK és FAK1 között? Szimuláld a FAK1 program 

munkáját a FAK1 6 meghívásra. Lehetséges-e az n! értékének kiszámítása a while–ciklus 

helyett repeat-ciklussal? 

10.26 Feladat  A Fibonacci-számok definíciója a következő: 

          F(1) = 1, F(2) = 1       és       F(n+1) = F(n) + F(n–1). 

Ez azt jelenti, hogy F(3) = F(2) + F(1) = 2, F(4) = F(3) + F(2) = 3, stb. Írj egy programot, 

amely adott n értékre kiszámítja az F(n) n-edik Fibonacci-számot.     

Összefoglalás 

Az if utasítás lehetővé teszi számunkra, hogy a változók értékeitől függően különböző 

tevékenységeket hajtsunk végre. Egy tevékenységnek a kiválasztása egy lehetséges 

tevékenységkészletből az if utasítást követő feltétel teljesülésétől, vagy nem-teljesülésétől 

függ. Ilyen összefüggésben a programok elágazásáról beszélünk. Az if utasításnak két 

lehetséges szerkezete van. Az 

   if [ Feltétel ] [ Program ]      

utasítás csak akkor vezet a program végrehajtásához, ha a feltétel teljesül. A program 

végrehajtása után a számítógép a következő utasítás végrehajtásával folytatja a munkát. Ha 

a feltétel nem teljesül, akkor a számítógép azonnal áttér a következő utasítás 

végrehajtására.  

Az 

    if [ Feltétel ] [ P1 ] [ P2 ]     

utasítás vagy a P1, vagy a P2 program végrehajtásához vezet. A P1 akkor lesz végrehajtva, 

ha teljesül a feltétel. Más esetben a P2-t hajtja végre.  

A stop utasítás lehetővé teszi, hogy a programot bármely tetszőleges helyen azonnal 

félbeszakítsuk, és a számítógép munkáját befejezzük. Az if utasítással együtt használva a 

program befejezését feltételekhez köthetjük. 

 



10.Lecke / 13. 

  

 

Csak a szerző engedélyével fordítható le! Do not translate without the author’s permission! 

 

 

A while utasítás egy olyan ciklust vezérel, amelyben az ismétlések kezdetben száma nincs 

megadva. A ciklus ismétlése akkor fejeződik be, ha a while után álló feltétel már nem 

teljesül. 

Tehát addig ismétlődik a ciklus, ameddig a while után álló feltétel teljesül. A while-

ciklusok alkalmazásakor vigyázni kell, ahogy ne vezessen a tevékenység végtelen 

ismétléséhez. A while-ciklus különösen alkalmas minták rajzolására addig, ameddig pl. 

egy felületen még van hely, vagy amíg a vonal olyan rövid lesz, hogy már nem látható. 

Ellenőrző kérdések 

1. Hogy nézhet ki az if utasítás szerkezete? 

2. Legyen P1 és P2 két program. Hogyan nézne ki az a program, amely lehetővé teszi 

kiválasztani, hogy melyik program kerüljön végrehajtásra? 

3. Miért beszélünk az if utasítás kapcsán a programok elágazásáról?  

4. Mi a közös az while-ciklus és az if utasításnak a stop utasítással kombinált 

alkalmazása között? 

5. Hogy néz ki a while-ciklus szerkezete? 

6. Mire alkalmas elsősorban a while-ciklus 

7. Lehet-e mindig helyettesíteni a repeat-ciklust a while-ciklussal? 

Ellenőrző feladatok 

1. Írj egy SZORTNÉGYZ :A :B :C programot, mely a SZORTNÉGYZ a b c 

meghívásra három négyzetet rajzol, melyek oldalhossza a, b és c (lásd a 8.5 ábrát). 

A legkisebb négyzet álljon a bal végén, a legnagyobb pedig a sorozat jobb végén. 

Így a SZORTNÉGYZ 5 4 3, SZORTNÉGYZ 5 3 4 és SZORTNÉGYZ 4 5 3 

meghívások ugyanazt a rajzot rajzolják, mint a 8.5 ábrán.  

2. Írj egy programot, amelyben egy paraméter segítségével ki lehessen választani, 

hogy egy növényt, vagy egy sakkmezőt rajzoljon. 

3. Írj egy MINMAX :A :B :C :D programot, amely a MINMAX a b c meghívásra a 

következő kimenetet adja:  

                   MIN = „Minimum {a, b,c,d}”       MAX = „Maximum {a, b,c,d}”         

4. Tekintsd a következő programot: 

   to PROG :SZÁM 

          repeat :SZÁM [ P1 ]      

   end                                                                                                                                             

ahol P1 egy tetszőleges program. Át tudod-e írni a programot úgy, hogy a repeat 

utasítást a while utasításra cseréled és a program továbbra is ugyanazt a 

tevékenységet hajtsa végre? 
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5. Írj programot, mely a 8.6 ábra köreit rajzolja meg. A legkisebb kör kerülete legyen 

70. A következő körök kerülete mindig :FAK faktorszor legyen nagyobb az előző 

kör kerületénél, ahol :FAK a programnak tetszőleges értékű paramétere. A 

rajzolást hagyja abba, ha a kerület nagyobb lesz, mint 1000. Próbáld megírni a 

programot egyszer while–ciklussal, majd while nélkül is.  

6. Fejlessz egy programot olyan piramis rajzolásához, mint a 8.8 ábráján látható. Az 

első fok legyen tetszőleges :MÉRET nagyságú. A piramisfokok felfele haladva 

mindig 20 egységet kisebbedjenek. A piramis csúcsát akkor lesz elérve, ha a 

következő piramisfok kisebb lenne, mint 25. 

7. Rajzolj egy négyzetsorozatot hasonlóan, mint a 8.1 ábrán. Az legkisebb négyzet  

legyen tetszőleges :MÉRET oldalnagyságú, és az egymást követő négyzetek 

oldalhossza a tetszőleges :ADD értékkel növekedjenek. A program akkor fejezze 

be a rajzolást, amikor az utolsó négyzet oldalhossza meghaladja a 120 értéket. 

8. A  következő program adott n értékre kiszámítja az f(n) függvény értékét.         

                 to FÜGGV1 :N 

                 make ”F1 1 make ”M 0 

                 while [ :N>:M ] [make ”F1 :F1*2 make ”M :M+1 ] 

                 pr [ n= ]  pr :N pr [ f(n)= ]  pr :F1 

                 end 

Melyik függvényről van itt szó? Át tudod-e írni a programot úgy, hogy ne 

használjál while–ciklust? 

9. Tekintsd a SPIR :KER :ADD :SZÁM programot (3. ellenőrző feladat) és 

változtasd meg a következőképpen: A :SZÁM paramétert helyettesítsd egy új, 

:MAX paraméterrel. Az aktuális :KER kerületű körök helyett rajzoljon a program 

:KER kerületű négyzeteket. A spirált mindaddig rajzolja, amíg a négyzetek kerülete 

kisebb, mint :MAX. 

10.  Fejlessz ki egy programot növények rajzolásához, mint amilyen a NÖVÉNY 

program. Ebben a programban a növény oldalirányú dőlését egy levélpár 

megrajzolása után a rt 3 utasítás adja. A te új programodban viszont legyen ez a 

dőlési szög tetszőleges. A rajzolás pontosan akkor fejeződjön be, amikor a teknőc 

már nem felfele tekint, vagyis amikor vízszintesen áll, vagy pedig jobbra lefelé 

tekint. 

Megoldások kiválasztott feladatokhoz 

10.1 Feladat Az OSZTÁLY1 (-4) 159 meghívásakor nincs kimeneti érték. Nem rajzol 

képet és szöveget sem ír ki. Ez azért van így, mert a program csak öt if utasításból áll és a 

:MIT= –4 érték egyik feltételt sem teljesíti az öt közül.   

10.6 Feladat  Ha a MÁSFMÓDSZ programban az utolsó if utasítást if :M>0 [ P ] 

kivesszük és csak P–vel helyettesítjük, a P minden körülmények között végre lesz hajtva 

az A ≠ 0 értékekre. Ez azt jelenti, hogy a program az M < 0 esetben is megpróbálná 

kiszámítani az :X1 és :X2 megoldásokat. Ez azonban nem lehetséges, mert negatív szám 

négyzetgyöke nincs defineálva. Próbáld ki! Ha viszont, mint a MÁSFMÓDSZ1-ben 

beillesztjük a stop utasításokat, akkor el lehet hagyni az utolsó if utasítást. Ugyanis az 
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utolsó if :M>0 feltétel csak akkor teljesül, ha M < 0 és M = 0 nem igazak és így M > 0 

igaz. Ezért ebben az esetben a kérdés, hogy igaz-e M > 0, felesleges.  

10.8 Feladat  A bementként használt négy globális változó :A, :B, :C és :D paraméter. Az 

:X globális változó nem paraméter. A LÉTRA program :SZÁM változója a LINEGY 

programnak az egyetlen lokális paramétere.  

10.23 Feladat  A 

  to NÉGYZET :MÉRET  

   repeat 4 [fd :MÉRET rt 90 ] 

 end   

program a repeat–ciklust használja. Ezt helyettesíthetjük a repeat –ciklussal, amennyiben 

bevezetünk egy új :N változót. A kezdeti értékként a 4-et kapja, majd a ciklus mindegyiik 

lefutása után csökkentjük ezt az :N értéket 4-el. Aztán elég venni a while :N > 0 feltételt, 

és a program készen is van. 

     to NÉGYZET :MÉRET  

          make ”N 4  

          while [ :N > 0 ] [ fd :MÉRET rt 90 make ”N :N−1 ] 

     end   

10.26 Feladat  Az n-dik Fibonacci-szám kiszámítását kezdhetjük az F(1) és  F(2) –vel és  

n −1 alkalommal használjuk az F(n+1) = F(n) + F(n–1) rekurzív képletet. A program így 

nézhet ki: 

      to FIB :N  

          if :N < 3 [ pr [ 1 ] stop ]  

          make ”FKÖV 1 make ”FELŐZ 1 

          repeat :N − 2 [ make [ ”X :FKÖV 

                                  make ”FKÖV :FKÖV + :FELŐZ 

                                  make ”FELŐZ :X ] 

           pr :FKÖV 

      end 
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                                                         10.5 Ábra 

Meg tudod-e írni a programot úgy, hogy ne forduljon benne elő a stop utasítás? Tudod-e 

helyettesíteni a repeat-ciklust az while-ciklussal? 

1. Ellenőrző feladat Egy ötlet ehhez az lenne, hogy az :A, :B, :C paraméterek értékeit 

növekvő sorrendben szortírozzuk és az :X1, :X2 és :X3-ban tároljuk úgy, hogy :X1 legyen 

a legkisebb, :X3 pedig a legnagyobb érték.  Ezután pedig a szokás szerint megrajzolni a 

négyzeteket az :X1, :X2 és :X3 változókkal. Annak megállapítására, hogy az :A, :B, :C 

paraméterek értékeit közül melyik a legkisebb vagy a legnagyobb, a számokat az if utasítás 

segítségével össze kell hasonlítani. Ebben az esetben tanácsos nem a programírással 

elkezdeni, hanem először kidolgozni az értékek összehasonlításának a stratégiáját. A mi 

stratégiánkat a 10.5 ábra mutatja be. 

A 10.5 ábra mindegyik elágazása megfelel két érték összehasonlításának. Addig folytatjuk 

az összehasonlítást, ameddig az A, B és C értékek nagyságrendje világos. Például ha igaz, 

hogy A<B és igaz, hogy B<C, akkor az egyetlen lehetséges sorrend A<B<C. De ha igaz, 

hogy A≥B és igaz, hogy B<C (a legjobboldalibb ágban), akkor még nem tudunk egy 

végleges sorrendiséget felállítani, mivel az A és C egymáshoz való viszonya nem világos. 

Ezért még összehasonlítjuk A és C-t, és így megkapjuk egyiket a két lehetőség közül: vagy 

B≤A<C, ha igaz, hogy A<C, vagy pedig B<C≤A, ha az A≥C igaz. Ezt az összehasonlítási 

stratégiát megvalósíthatjuk a következő programmal: 
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    to SZORTN :A :B :C 

          if :A<:B     [ if :B<:C   [ pr [ A<B<C ] make ”X1 :A 

                                                 make ”X2 :B make ”X3 :C ] 

                             [ if :A<C    [ pr [ A<C<=B ] make ”X1 :A 

                                                  make ”X2 :C make ”X3 :B ] 

                                                [ pr [ C<=A<B ] make ”X1 :C 

                                                  make ”X2 :A make ”X3 :B ] ] ] 

           [ if :B<:C   [ if :A<:C   [ pr [ B<=A<C ] make ”X1 :B 

                                                  make ”X2 :A make ”X3 :C ] 

                                                [ pr [ B<C=A ] make ”X1 :B 

                                                  make ”X2 :C make ”X3 :A ] ] 

                                                [ pr [ C<=B<=A ] make ”X1 :C 

                                                  make ”X2 :B make ”X3 :A ] ] 

           NGY4 :A :B :C 0  

     end        

A struktúra jobb áttekinthetőségéért a programot rövidebben is le lehet írni. Lemondunk a 

nyomtatásról (pr) és az :X1, :X2 és :X3 segédváltozókról is. Ehelyett a NGY4 

meghívásakor mindig esetenként permutáljuk az :A :B :C paramétereket. 

     to SZORTN1 :A :B :C 

          if :A<:B     [ if :B<:C   [ NGY4 :A :B :C 0 ] 

                            [ if :A<C    [ NGY4 :A :C :B 0 ] 

                                               [ NGY4 :C :A :B 0] ] ] 

           [ if :B<:C   [ if :A<:C  [NGY4 :B :A :C 0] 

                                               [NGY4 :B :C :A 0 ] ] 

                                               [NGY4 :C :B :A 0] ] 

     end 


