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12. Lecke 

Rekurzió 

A rekurzió az informatika és a matematika fontos koncepciója. Az informatikában akkor 

beszélünk rekurzió-ról, ha egy program alprogramként saját magát hívja meg. Azt a 

programot, amely önmagát hívja meg, rekurzív programnak nevezzük. Ez azonban 

meglehetősen veszélyes lehet. Például az alábbi rekurzív program   

     to ÖRÖK 

  ÖRÖK  

  fd 100 rt 90 

 end 

végtelen ideig fut, és nem rajzol semmit. Próbáld ki! A program egyszerűen azzal kezd, 

hogy meghívja önmagát. Így aztán örökre önmagát hívja anélkül, hogy eljutna a program 

második soráig. 

Ahhoz, hogy megértsük, mi történik az ÖRÖK program meghívásakor, gondoljuk végig, 

mit is jelent az, hogy az ÖRÖK programban az ÖRÖK alprogramot annak program-

testével helyettesítjük.  

to ÖRÖK 

ÖRÖK         

 fd 100 rt 90 

  fd 100 rt 90 

end 

Az ÖRÖK program azzal kezd, hogy meghívja az ÖRÖK alprogramot, ezért ez a 

meghívás ismételten az ÖRÖK program testével lesz behelyettesítve. Így a második 

lépésben a következő programot kapjuk: 

to ÖRÖK 

ÖRÖK 

 fd 100 rt 90 

  fd 100 rt 90 

     fd 100 rt 90 

end 

Ha a következő lépésben az ÖRÖK meghívását ismét behelyettesítjük az ÖRÖK program 

testével láthatjuk, hogy ezt a végtelenségig kell folytassuk, és soha nem jutunk el a 

 fd 100 rt 90 

sor végrehajtásához. 
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12.1 Feladat Folytasd az ÖRÖK meghívás behelyettesítését az ÖRÖK program testével 

még két lépéssel tovább, és írd le az így létrejött programokat úgy, ahogy azt a fentiekben 

tettük. 

A rekurzió hatását még jobban megfigyelheted a következő tesztprogramon. Az új wait 

utasítás egy rövid szünetet eredményez a program végrehajtásában. A SUPERLOGO-ban a 

wait 1000 utasítás paraméterértéke (1000) a számítógép munkáját egy másodpercig 

szünetelteti. Az XLOGO-ban a wait 100 felel meg az egy másodperc szünetnek. Ez a rövid 

szünet lehetővé teszi, hogy a program végrehajtását időben követni tudjuk. 

to ÖRÖK1 

fd 100 rt 90 wait 1000 

ÖRÖK1 

end 

Megjegyzés az oktatónak: Ebben a könyvben a wait utasítás paraméterértékeit a 

SUPERLOGO szerint használjuk. A programjainkat az XLOGO-ba úgy lehet átültetni, 

hogy a wait paraméter értékeinek az egytizedét veszik.  

Ha a programban az ÖRÖK1 meghívást a program testével helyettesítjük, a következő 

programot kapjuk: 

to ÖRÖK1 

fd 100 rt 90 wait 1000 

fd 100 rt 90 wait 1000 

ÖRÖK1 

end 

12.2 Feladat Helyettesítsd be a fenti programban az ÖRÖK1 meghívást még két 

alkalommal az ÖRÖK1 program testével. 

Megfigyelhettük, hogy az 

 fd 100 rt 90 wait 1000 

utasítások végtelen sokszor lesznek megismételve. Az fd 100 rt 90 wait 1000 minden 

egyes végrehajtása után a program önmagát hívja meg, és a végrehajtás nem jut el egy 

végső állapotba. A program 4 rekurzív meghívás után megrajzol egy 100 x 100 négyzetet, 

majd ezt a rajzot végtelen sokszor megismételi.   

A rekurziót használhatjuk egy végtelen spirál megrajzolásához: 

to SPIRVÉGT :OH 

fd :OH rt 90 wait 1000 pr :OH 

make "OH :OH+2 

SPIRVÉGT :OH 

end 

A SPIRVÉGT program szemlélteti a rekurzív meghívások hasznosságát. A program 

minden alkalommal más-más paraméterértékkel hívja meg önmagát. A végrehajtás az :OH 

paraméterértékkel indít, és egy ennek megfelelő hosszúságú vonalat rajzol. Ezt követően 
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megnöveli az :OH értékét 2-vel és a SPIRVÉGT programot most ezzel az új értékkel 

fogja meghívni. Minden egyes meghívásnál az :OH értékét  2-vel növeli, és ezáltal a 

paraméter értéke a végtelenségig nő. Ellenőrizd a programot a SPIRVÉGT 20 meghívásra. 

A SPIRVÉGT 20 végrehajtásánál a rekurzív meghívások hatását a következőképpen lehet 

értelmezni: 

to SPIRVÉGT :OH 

fd 20 rt 90 wait 1000 pr [20] 

make "OH 20+2 

SPIRVÉGT 22 

fd 22 rt 90 wait 1000 pr [22] 

make "OH 22+2 

SPIRVÉGT 24 

fd 24 rt 90 wait 1000 pr [24] 

make "OH 24+2 

SPIRVÉGT 26 

            …….. 

   end 

end 

end 

12.3 Feladat Helyettesítsd be a SPIRVÉGT 20 végrehajtásának ábrázolásában a 

SPIRVÉGT 26 meghívást a SPIRVÉGT programtestének aktuális utasításaival. Ekkor a 

SPIRVÉGT 28 meghívást kapjuk. Helyettesítsd be ezt is a fenti módon.  

Megfigyelhetjük, hogy soha egyik end utasítást se érjük el. Ehelyett végtelen sok 

SPIRVÉGT meghívás következik, és a  

 fd :OH rt 90  

sorral minden egyes megívásnál rajzol egy vonalat. Mivel azonban az :OH értéke 

meghívásonként 2-vel nő, egy végtelen hosszú, négyzet alakú spirált kapunk. 

12.4 Feladat Helyettesítsd be a SPIRVÉGT program alábbi két sorát 

make "OH :OH + 2 

SPIRVÉGT :OH 

 

egy  

 

SPIRVÉGT :OH + 2 

 

sorral. 

Változtat-e ez a program viselkedésén? Teszteld a programot és próbáld megmagyarázni a 

tapasztaltakat. 
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12.5 Feladat Megváltozna-e a SPIRVÉGT program viselkedése, ha annak utolsó két sorát 

egymással felcserélnénk? 

12.6 Feladat Írj egy programot, amely a rekurzió módszerével hatszögű végtelen spirált 

rajzol. 

12.7 Feladat Egészítsd ki a SPIRVÉGT programot egy további :SZÖG paraméterrel úgy, 

hogy azzal tetszőleges számú csúccsal rendelkező, végtelen spirálokat lehessen rajzolni.  

Rendszerint nem olyan programokat fejlesztünk, melyek végtelen ideig és/vagy végtelenül 

nagy képeket rajzolnak. A rekurzív meghívásokat lehetséges azonban az if utasítás és a 

stop utasítás alkalmazásával úgy kombinálni, hogy a rekurzív program egy bizonyos 

képméret elérése után befejezze a munkát. A következő rekurzív program egy :SZÖG-

szögű spirált rajzol mindaddig, amíg az utolsó oldal nem nagyobb, mint :MAX. 

to SPIRREK :OH :SZÖG :MAX 

fd :OH rt 360/:SZÖG 

wait 1000 pr :OH 

make "OH :OH+2 

if :OH<:MAX [ SPIRREK :OH :SZÖG :MAX ] [ stop ] 

end 

A SPIRREC minden egyes rekurzív meghívásakor az :OH megnövekszik 2–vel, és a 

SPIRREC további rekurzív meghívása csak akkor történik meg, ha :OK kisebb, mint 

:MAX.  

Amennyiben a folyamatosan növekvő :OH értéke túlhaladja a :MAX paraméter értékét, 

akkor az utolsó rekurzív meghívás végrehajtása a stop utasítás által megáll. Ezután a 

program végrehajtását az utolsó előtti meghíváshoz utalja vissza. Ott viszont már csak az 

end utasítás áll, így tehát ezt a meghívást azonnal bezárja. Ezt követően mindegyik 

meghívást sorra bezárja az end utasításokkal mindaddig, míg végül az egész programot be 

nem zárja.  

12.8 Feladat  Változik-e a SPIRREK program működése, ha egyenként bevezetjük az 

alábbi három változtatást?  

a) Kitöröljük a [ stop ] szöveget. 

b) A programtest utolsó sorát a következő sorokkal helyettesítjük: 

                   if :MAX<:OH [ stop ] 

                   SPIRREK :OH :SZÖG :MAX 

c) Az utolsó két sort ezzel helyettesítjük: 

                   if :OH<:MAX [ SPIRREK :OH+2 :SZÖG :MAX ] 

Előbb próbáld végiggondolni a választ, s csak utána ellenőrizd a programot. 

12.9 Feladat Gondold végig, mit tesz az alábbi program, majd ellenőrizd az 

elgondolásodat a SPIRTÉGLREK 5 100 1 2 400 és a SPIRTÉGLREK 20 70 2 4 300 

meghívásokkal. 
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to SPIRTÉGLREK :MIN1 :MIN2 :ADD1 :ADD2 :MAX 

if :MIN1>:MAX [ stop ] 

if :MIN2>:MAX [ stop ] 

fd :MIN1 rt 90 fd :MIN2 rt 90 

make "MIN1 :MIN1+:ADD1 make "MIN2 :MIN2+:ADD2 

SPIRTÉGLREK :MIN1 :MIN2 :ADD1 :ADD2 :MAX 

end 

Alakítsd át a programot úgy, hogy az if-utasítás if Feltétel [ : : : ] szerkezete helyett csak 

az if Feltétel [ : : : ] [ : : : ] szerkezetet használja. 

12.10 Feladat Írjál rekurzív programot egy kör alakú spirál rajzolásához. 

12.1 Példa Sok feladat esetében, melyeket repeat- és while-ciklusokkal oldottunk meg, 

lehet rekurzív programot is írni. Nézzük például a :MÉRET oldalhosszúságú négyzetekből 

álló 1 x N-mező rajzolásának feladatát. Egy rekurzív meghívással pontosan egy négyzetet 

lehet rajzolni, és aztán a következő négyzet rajzolásához szükséges pozíciót felvenni. Az 

:N változót kontrollváltozóként (ellenőrző változóként) vezetjük be. Ennek az értéke 

minden egyes meghíváskor 1-el csökken, és ha eléri a 0-t, akkor a program végrehajtása 

leáll. 

to MEZŐREK :MÉRET :N 

if :N=0 [ stop ] 

make "N :N−1 

repeat 7 [ fd :MÉRET rt 90 ] rt 90 wait 1000 

MEZŐREK :MÉRET :N 

end 

Láthatjuk tehát, hogy így egy ciklust egy rekurzív meghívással helyettesíthetünk.  

12.11 Feladat Írd át a MEZŐREK programot oly módon, hogy a MEZŐREK :MÉRET 

:N rekurzív meghívást egy ciklussal helyettesíted. Tedd ezt először egy while-ciklussal, 

majd egy repeat-ciklus segítségével. 

12.12 Feladat Fejlessz egy rekurzív programot a 12.1 ábrán látható alakzat 

megrajzolásához. A szintek száma és a kis négyzetek mérete legyen tetszőleges. 

 
12.1 Ábra 

12.13 Feladat  A 8.2-es példában megírtuk a SOKKÖR :SZÁM :KER :SZOMSZ 

programot, amely a 8.6 ábra alakzatát  rajzolja meg. A program egy repeat-ciklust használ. 
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Írd át a programot először úgy, hogy az a repeat-ciklus helyett egy while-ciklust 

használjon. Majd alakítsd át az új programot rekurzív programmá. 

12.14 Feladat Írj rekurzív programot a 8. leckében található 1. ellenőrző feladathoz (8.7 

ábra).  

12.15 Feladat Írj programot a 12.2 ábrán látható egyenlőszárú, derékszögű 

háromszögekből álló sorozat megrajzolásához. A legkisebb háromszög :OH  oldalhossza 

tetszőleges. A legkisebb háromszög átfogója határozza meg a következő háromszög 

oldalhosszát, és így tovább. A rajzolás akkor fejeződjön be, amikor az utolsó háromszög 

átlója hosszabb mint 400 egység. 

A rekurzív programoknak egy fontos tulajdonságot vizsgálhatjuk, amelyet mélységnek 

nevezünk. Azt mondjuk, hogy egy A meghívás be van ágyazva egy B meghívásba, ha a 

B meghívás feldolgozása közben végre kell hajtani az A meghívást, és a B meghívás 

végrehajtását csak az A meghívás befejezése után lehet lezárni. Például a SPIRVÉGT 22 

be van ágyazva a SPIRVÉGT 20 meghívásba. A SPIRVÉGT 20 meghívást nem lehet 

lezárni  

 
12.2 Ábra 

mindaddig, amíg a SPIRVÉGT 22 meghívás be nincs fejezve. Hasonló módon a 

SPIRREK 52 4 100 be van ágyazva a SPIRREK 50 4 100 meghívásba. A SPIRREK 50 

4 100 csak azután zárható le, miután a SPIRREK 52 4 100 meghívás feldolgozása 

befejeződött. 

Egy programmeghívás mélysége a program végrehajtása során előforduló egymásba 

ágyazott meghívások maximális számát jelenti. A végtelen lefutású programoknál, mint 

amilyen az ÖRÖK program, a mélység is végtelen. Ha viszont egy rekurzív program 

véges ideig fut, akkor a program mélysége mindig egy nem negatív egész szám. Ez a szám 

függhet a program bemeneti értékeitől. Például a SPIRREK programot rekurzívan hívtuk 

meg mindaddig, amíg :OH kisebb maradt, mint :MAX. Mivel :OH mindig 2-vel 

növekedett, a rekurzió mélysége (MAX−LA) / 2. Azoknál a rekurzív programoknál, 

amelyek a program testében pontosan egy rekurzív meghívást tartalmaznak, a rekurzió 

mélysége megegyezik a rekurzív meghívások össz-számával.  Így a MEZŐREK 

:MÉRET :N mélysége pontosan :N. Ha egy program a programtestben önmagát 
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többszörösen meghívja, akkor a meghívások össz-száma már nem egyezik meg a 

mélységgel.   

12.16 Feladat Határozd meg a SPIRTÉGLREK 10 100 1 2 250 rekurzív meghívás 

mélységét. Tudnál-e a  

SPIRTÉGLREK :MIN1 :MIN2 :ADD1 :ADD2 :MAX 

meghívásnak egy olyan általános képletet felírni, amelyik a mélységet  az öt, :MIN1, 

:MIN2, :ADD1, :ADD2 és :MAX argumentumok függvényeként számítja ki. 

A MEZŐREK 30 4 meghívásakor először a MEZŐREK 30 3 lesz rekurzívan meghívva. 

De a MEZŐREK 30 3 meghívás nem hajtható végre mindaddig, amíg a benne foglaltatott 

MEZŐREK 30 2 végre nincs hajtva. A MEZŐREK 30 2 meghívásba még be van 

ágyazva a MEZŐREK 30 1 meghívás. Ebben viszont utolsó rekurzív meghívásként a 

MEZŐREK 30 0 lesz meghívva. Az 

  if :N=0 [ stop ] 

utasítás miatt ez a meghívás azonnal bezárul. De ez a stop nem jelenti a MEZŐREK 30 4 

meghívás bezárását is, hanem csak a MEZŐREK 30 0 befejezését. Amint ez a meghívás 

bezárul, a program visszatér a MEZŐREK 30 1 meghíváshoz és bezárja azt is az end 

utasítással. Ezután továbbhalad a MEZŐREK 30 2 meghíváshoz, stb. Az egész folyamatot 

a 12.3 ábra szemlélteti.   

 
12.3 Ábra 

Ezen világosan látható, hogy ennek a meghívásnak a rekurziómélysége 4. A legfontosabb 

megjegyzendő azonban az a tény, hogy 
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egy rekurzív meghívás végrehajtása nem zárható le mindaddig, amíg az abba 

beágyazott rekurzív meghívás végrehajtása be nem fejeződött. 

A 12.3 ábrán a nyilak melletti piros számok a meghívások időbeni egymásutánját mutatják, 

valamint azok befejezését a MEZŐREK 30 4 végrehajtása során.  

A rekurzív programok megértése és fejlesztése sokkal nehezebb, mint a rekurzió nélküli 

programoké. A változók elvének megismerése során tárgyaltuk a regiszterek szintjét is 

annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogyan hajtja végre a számítógép az 

utasításainkat. A rekurzió pontos megértéséhez most ugyanezt kell tennünk. Egy rekurzív 

program végrehajtása során, a tárhelyen olyasmi játszódik le, amivel eddig még nem 

találkoztunk. Ugyanis gép a rekurzív program minden egyes meghívásakor új regisztereket 

nyit meg a rekurzív program összes változója számára, melyekben a meghívások aktuális 

értékeit helyezi el. Ezáltal egy rekurzív program meghívása során mindegyik változó 

számára annyi regiszter lesz megnyitva, amennyi a meghívás mélysége. Amikor egy 

meghívás befejeződik, a számára lefoglalt regiszterek felszabadulnak.  

A jobb megértés érdekében a tárhelyek tartalmának fejlődését és a regiszterek lefoglalását 

táblázatban szemléltetjük. Tekintsük a  

MEZŐREK 30 4 

meghívást, melynek időbeni lefolyását a 12.3 ábrán mutattuk be. A tárhelyek tartalmát a 

nyolc lépésben (piros számok a 12.3 ábrán) a 12.1 táblázat szemlélteti. 

A nulladik oszlopban a MEZŐREK 30 4 meghívását követő helyzet látható. A :MÉRET 

változó értéke 30, az :N pedig 4. Ekkor a :MÉRET és az :N számára még nincs más 

regiszter lefoglalva. Ezt a 12.1 táblázat vonalakkal ábrázolja. Az 1-es oszlop a tárhelyek 

állapotát mutatja a MEZŐREK 30 3 meghívása után. A számítógép két új regisztert foglal 

le a :MÉRET és az :N változók számára. Ezekbe betölti a 30 és 3 értékeket, és ezután a 

:MÉRET és az :N változókkal való munkához kizárólag ezt a két, MÉRET(MEZŐREK 

30 3) és N(MEZŐREK 30 3) regisztert használja mindaddig, míg vagy lesz egy újabb 

rekurzív meghívása a MEZŐREK programnak, vagy pedig befejeződik ennek a 

meghívásnak a végrehajtása. 
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12.1 Táblázat       

Továbbá megfigyelhetjük, hogy az N(MEZŐREK) regiszter értéke 4–ről 3-ra változik. Ez 

még a MEZŐREK :MÉRET :N meghívása előtt, a  

make "N :N−1 

utasítás végrehajtása nyomán történik meg.  

A MEZŐREK 30 2 meghívásakor a MÉRET és N változók számára ismét új 

regisztereket hoz létre és alkalmaz. A számítógép egy meghívás feldolgozásakor kizárólag 

az annak megnyitott regiszterek tartalmait változtatja meg. Így a 4. oszlopban, a 

MEZŐREK 30 0 meghívása után mind az N mind pedig a MÉRET számára 5-5 regiszter 

van megnyitva. Az :N értéke az öt rekurziós szinten különböző.  

Az 5. oszlopban, a MEZŐREK 30 0 bezárása utáni helyzet látható. A  

 MÉRET(MEZŐREK 30 0) és N(MEZŐREK 30 0) 

regiszterek felszabadulnak, azok tartalmai kitörlődnek. A program végrehajtása visszatér a 

MEZŐREK 30 1                   

meghíváshoz, és ennek végrehajtásához rendelkezésre állnak a megfelelő, 

MÉRET(MEZŐREK 30 1) és N(MEZŐREK 30 1) regiszterek. Mivel az end 

közvetlenül a rekurzív meghívás után áll, ezért a MEZŐREK 30 1 gyakorlatilag azonnal 

bezárul, és a végrehajtás a második rekurziós szintnek lesz továbbítva (12.1 táblázat, 

6.oszlop). Ezáltal az :N aktuális értéke 1. A MEZŐREK 30 2 bezárása után a végrehajtás 

a MEZŐREK 30 3 –nak lesz tovább adva. Ekkor felhasználásra kerülhetnek Az ott tárolt 

a :MÉRET és :N változók 30 és 2 értékei. 

Ezek nyomán a következő fontos megfigyelést tesszük: 

Rekurzív meghíváskor a futó program a változók értékeit átadja a 

programtestbe beágyazott meghívásnak. Amikor egy meghívás végrehajtása 

befejeződik, változóinak értékei ki lesznek törölve, és így nem történik a 

változóértékek továbbítása felfele. Aktuális változóértékként annak a 

meghívásnak az előzőleg tárolt változóértékei lesznek felhasználva, amelyben 

az éppen bezárt meghívás volt beágyazva.     

12.17 Feladat Iktasd be a MEZŐREK programba az end előtt utolsó sorként a pr :N 

utasítást, és ellenőrizd ezzel a fenti kijelentésünket, valamint az 5., 6., 7. és 8. oszlopok 

tartalmait az :N változóra a 12.1 táblázatban.  

12.18 Feladat Megváltoztatjuk a MEZŐREK programot úgy, hogy eltávolítjuk a make 

"N :N−1 utasítást, és a MEZŐREK :MÉRET :N meghívást a MEZŐREK :MÉRET : 

N−1 meghívással helyettesítjük. Ezek a változások nincsenek hatással a megrajzolt 

alakzatokra. Azonban a MEZŐREK 30 4 meghívásakor a 12.1 táblázat megváltozik. 

Tudod-e, hogyan?  

Változik-e a 12.1 táblázat akkor, ha utolsó sorként a következőt iktatod be: 

make "MÉRET 2*:MÉRET make "N :N+7? 

A 12.1 táblázat a tárhelynek mindig csak azt az állapotát mutatja, amelyik a rekurzív 

meghívás után, ill. egy rekurzív meghívás befejezése után áll fenn. Egészítsd ki a táblázatot 

olyan további oszlopokkal, amelyek a tárhelyek tartalmait a rekurzív meghívás lezárása 
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előtti utolsó pillanatban szemléltetik. Hogyan nézne ki egy ilyen táblázat, ha a fent említett 

új sort az end elé iktatnánk be? 

12.19 Feladat Rajzolj 12.9 feladat programjának SPIRTÉGLREK 100 10 10 5 120 

meghívásához egy olyan táblázatot, mint a 12.1 táblázat, mely dokumentálja a tárhelyek 

tartalmainak alakulását a meghívás végrehajtása során. 

Az előző feladatokban gyakran fejlesztettünk rekurzív programokat akkor is, ha a feladatot 

könnyen megoldhattuk volna egy while-cilus segítségével is. Vajon vannak-e olyan 

feladatok,  

 
12.4 Ábra 

amelyek esetében a rekurzió elegánsabb megoldási módszereket kínál olyan értelemben, 

hogy nélküle igen nehéz lenne programot írni az illető alakzatok megrajzolásához? A 

válasz erre a kérdésre „igen”. A következő példában mutatunk egy hasznos, rekurziót 

igénylő feladatot. Előtte még megjegyezzük, hogy minden eddigi rekurzív program 

önmagának csak egyetlen rekurzív meghívását tartalmazta. Ennek azonban nem kell 

mindig így lennie.  

12.2 Példa  A feladat egy rekurzív minta rajzolása, melynél a rekurzió mélységének értéke 

tetszőleges legyen. A mintát a 12.4 ábra mutatja be. A 12.4(a) ábrán egy kör látható. Ez a 

kép megfelel az 1-es rekurziómélységnek. A kör :KER kerülete legyen tetszőleges. A 

12.4(b) ábra a rekurzió elvét szemlélteti. Ugyanazt az alakzatot, vagyis a kört, még 

négyszer kell kisebb, mégpedig az eredeti kerület egyharmadának megfelelő kerülettel 

megrajzolni. A kisebb köröket egymástól negyed-környi távolságra kell rajzolnunk. Ha ezt 

a követelményt rekurzívan megismételjük, akkor mindegyik kisebb körbe további négy, 

mégy kisebb kört fogunk rajzolni. Az eredményt a 12.4(c) ábrán láthatjuk.  

Láthatjuk, hogy a megfelelő alakzatot egy adott :MÉLY mélységre nem is lenne olyan 

egyszerű megrajzolni rekurzió nélkül. Ezzel szemben a rekurzív stratégia nagyon egyszerű: 

Ismételd meg négyszer: 

[Rajzolj egy kis kört 

(az alakzatot kisebb méretben) 

és aztán a nagykör negyedének megfelelő kört.]   

A stratégia megvalósítása így néz ki: 
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to KÖRREK :KER :MÉLY 

if :MÉLY=0 [ stop ] 

repeat 4 [ KÖRREK :KER /3 :MÉLY−1  

repeat 90 [ fd :KER/360 rt 1 ] wait 1000 ] 

end 

A KÖRREK 800 3 meghívásakor a teknőc a 12.4 (c) ábrát rajzolja. Érdekes és fontos 

megfigyelni, milyen sorrendben rajzolja meg a köröket. Először a legkisebb kört rajzolja 

meg a baloldalon. Ez azért van így, mert a KÖRREK 800 3 meghívás végrehajtása a 

KÖRREK 800/3 2 meghívás végrehajtásával kezdődik. De a KÖRREK 800/3 2 a 

KÖRREK 800/9 1–el indul, amelyik viszont a KÖRREK 800/27 0-val kezdődik. Mivel 

:MÉLY=0, az utolsó meghívás azonnal be lesz zárva, és a program a . 

repeat 90 [ fd (800/9)/360 rt 1 ] 

utasítást hajtja végre, amely a legkisebb kör első negyed-körét rajzolja meg. Ezáltal ismét a 

KÖRREK 800/27 0 kerül meghívásra, és a rajzolás befejeződik. Ezután megrajzolja a 

legkisebb kör második negyed-körét. Ha a KÖRREK 800/9 1 végrehajtása befejeződött, 

megrajzolja a nagyobbik kör első negyedkorét a KÖRREK 800/3 2-ben. Végül 

megrajzolja a második negyed-kört a KÖRREK 800/9 1 által, stb.  

A KÖRREK 999 1 meghívásra az egymásba ágyazott rekurzív meghívásokat egy 

diagrammal lehet szemléltetni (12.5 ábra).   

A lefele mutató nyilak a rekurzív meghívásoknak felelnek meg. A felfele mutató nyilak  

 
 12.5 Ábra 

megfelelnek a főprogramhoz való visszatérésnek a KÖRREK 333 0 meghívás 

végrehajtása után, a KÖRREK 999 1 feldolgozásának folytatásához. Láthatjuk, hogy a 

KÖRREK 999 1 mélysége pontosan 1, annak ellenére, hogy a végrehajtás négy rekurzív 

meghívást tartalmaz. A tárhely-tartalmak alakulását ebben a nyolc időpontban a 12.2 

táblázat mutatja be. 

 
12.2 Táblázat 
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12.20 Feladat  Rajzold meg a KÖRREK 999 2 meghívásra a rekurzív meghívások 

fadiagramját a 12.5 ábrán láthatóval analóg módon, és készíts egy megfelelő táblázatot, 

amely a :KER és :MÉLY változók értékeinek alakulását dokumentálja.  

12.21 Feladat Rajzold meg a 4. rekurzió-fokozatnak megfelelő képet (a 12.4(c) ábra után 

követő alakzatot) anélkül, hogy rajzoltatnád a  KÖRREK rekurzív programot. Számozd 

meg az összes kört megrajzolásuk sorrendjében, méretüktől függetlenül. Ellenőrizd a 

számozást a KÖRREK 900 4 meghívással. A wait utasítás segít a rajzolás folyamatának 

megfigyelésében. 

A rekurzív meghívások sorozatának és azok lezárásának egy igen egyszerű és áttekinthető 

ábrázolása zárójelek segítségével történik. A bal oldali zárójel megfelel egy rekurzív 

meghívás kezdetének, a jobb oldali pedig ugyanazon meghívás bezárásának. Például az 

alábbi zárójelsorozat megfelel a  KÖRREK 30 4 meghívásnak, melyet a 12.3 ábrán 

szemléltettünk.. 

 (     (     (     (     )     )     )     ) 

Ha a 12.3 ábrán látható piros számokat is beírjuk a megfelelő zárójelek alá, 

 

 (     (     (     (     )     )     )     ) 

     1    2    3    4    5    6     7    8 

 

akkor láthatjuk, hogy a zárójelek sorrendje pontosan megfelel a meghívások 

végrehajtásának, azok kezdetének és bezárásának. Így a 

 

 (     ) 

    4    5     

megfelel a KÖRREK 30 0 meghívásnak. A jobb legszélső és bal legszélső zárójelek   

 (                                            ) 

     1                                          8 

pedig a KÖRREK 30 3 meghívás kezdetét és végét jelölik. Pontosan úgy, mint az 

aritmetikai kifejezéseknél, minden nyitó zárójelhez tartozik egy berekesztő zárójel. Egy 

zárójel-pár jelöli egy felhívásnak a kezdetét és a végét. Egy rekurzív program 

meghívásának végrehajtása az aritmetikában az adott zárójelben álló aritmetikai művelet 

elvégzésének felel meg.  

A KÖRREK 999 1 meghívásnál ( 12.5 ábra) a rekurzív meghívások zárójeles ábrázolása a 

következő: 

R1 =( ) ( ) ( ) ( ) . 

A KÖRREK 999 2 meghívás végrehajtásának folyamatát az alábbi zárójelsorral 

szemléltethetjük: 

R2 =( ( ) ( ) ( ) ( ) ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ) 

A rekurzív struktúra áttekinthetősége érdekében megfigyeljük, hogy  

R2 =( R1 ) ( R1 ) ( R1 ) ( R1 ) 

12.22 Feladat Milyen zárójelsorozat felel meg a MEZŐREK 20 8 meghívásnak? 
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12.23 Feladat Hogyan járunk el a KÖRREK 1000 3 meghívás zárójelsorozatának 

felírása-kor? Eljárásod szemléltetéséhez használd az R1 és R2 jelöléseket. Be tudod-e ezzel 

a módszerrel mutatni a KÖRREK 1000 4 meghívás zárójelsorozatának szerkezetét? 

12.24 Feladat Egy zárójelsorozat bal (nyitó) zárójeleinek száma megfelel a rekurzív 

meghívások számának. Ki tudod-e fejezni a KÖRREK :KER :MÉLY program 

végrehajtása során végbemenő rekurzív meghívások számát úgy, hogy az a :MÉLY 

változó függvénye legyen? 

12.25 Feladat Egy adott meghívás zárójelsorozatából a következőképpen tudjuk meghatá-

rozni a meghívás mélységét: kiszámítjuk a maximális különbséget a bal, nyitó és jobb, 

berekesztő tárójelek között a zárójelsorozat összes prefixén keresztül. A meghívás 

mélysége megegyezik tehát a nyitott zárójelek maximumával. Meg tudod-e magyarázni, 

miért? 

12.26 Feladat  A KÖRREK :KER :MÉLY program mélysége a :MÉLY. Hány rekurzív 

meghívás lesz ezek szerint megvalósítva a KÖRREK :KER :MÉLY végrehajtása során? 

12.27 Feladat Írj egy rekurzív programot, amely a 12.6 ábrán látható rekurzív alakzatot 

tetszőleges rekurziómélységig tudja megrajzolni. 

 
12.6 Ábra 

12.28 Feladat  Tekintsük az alábbi programot: 

to MEZŐABREK :A :B 

if :B=0 [ stop ] 

repeat 4 [ fd :A/2 rt 90 ] MEZŐABREK :A/2 :B−1 

fd :A/2 

repeat 4 [ fd :A/2 rt 90 ] MEZŐABREK :A/2 :B−1 

rt 90 fd :A/2 lt 90 

repeat 4 [ fd :A/2 rt 90 ] MEZŐABREK :A/2 :B−1 

bk :A/2 

repeat 4 [ fd :A/2 rt 90 ] MEZŐABREK :A/2 :B−1 

lt 90 fd :A/2 rt 90 

end 

Gondold végig, mit rajzolhat ez a program. Segítségül rajzold fel magadnak az első három 

rekurziós lépés alakzatait. Majd ellenőrizd elgondolásodat tesztfuttatások segítségével.  
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A programleírásból határozd meg a legkisebb négyzetek rajzolásának sorrendjét a 

MEZŐABREK 200 2 és MEZŐABREK 200 3 meghívásokra. 

12.3 Példa  A feladtunk a 12.7 ábrán látható rekurzív alakzat megrajzolása. 

 
12.7 Ábra 

Az első rekurziós lépésben csak egy :OH hosszúságú egyenest rajzolunk (12.7 (a) ábra). A 

következő rekurziófokon az egyenest a megtört vonallal helyettesítjük, amely az 

ugyanakkora :OH távolság két pontját köti össze. Ha ezután a 12.7(b) ábrán látható 

megtört egyenesnek mind a négy vonalát helyettesítjük egy megfelelő hosszúságú, megtört 

vonallal, akkor megkapjuk a 12.7(c) ábra alakzatát. Ezért a következő program a 

legmélyebb rekurziós szinten egy egyenest rajzol, és minden egyenest rekurzíven megtört 

vonallal „helyettesít”.   

to CSILLREK :OH :MÉLY 

if :MÉLY=0 [ fd :OH stop ] 

CSILLREK :OH/3 :MÉLY−1 

lt 60 

CSILLREK :OH/3 :MÉLY−1 

rt 120 

CSILLREK :OH/3 :MÉLY−1 

lt 60 

CSILLREK :OH/3 :MÉLY−1  

end 

A CSILLREK által rajzolt alakzat szépen mutat, különösen magasabb rekurziós 

mélységeknél. De van egy szépséghibája, mégpedig az, hogy csupán egyetlen irányba 

fejlődik, mivel egy egyenes vonal módosításával jött létre. Ha viszont egy ilyen mintát zárt 

alakzatban szeretnénk rajzolni, akkor a következő programot írhatjuk: 

to CSILL2 :MÉLY :OH 

 repeat 12 [ CSILLREK :OH :MÉLY rt 30 ] 

end 

Látjuk, hogy a CSILL2 egy szabályos 12-szög tizenkét oldalát a CSILLREK 

„mintavonalaival” helyettesítette. Ellenőrizd a CSILL2 5 100 meghívást. 

Az eddigiekből megtanultuk azt is, hogy a rekurzív programokat, pontosan úgy, mint a 

„szokványos” programokat, alprogramokként lehet használni. 
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12.29 Feladat  Írj egy rekurzív programot, amely az első három rekurziós szinten a 12.8 

ábrán látható alakzatokat rajzolja. 

 
12.8 Ábra 

12.30 Feladat  Írj egy rekurzív programot, amely az első három rekurziós szinten a 12.9 

ábrán látható alakzatokat rajzolja. 

 
12.9 Ábra 

12.4 Példa Van egy másik módszer is rekurzív képek rajzolására, amely nem kisebb képek 

ismétléséből áll az eredeti képen belül, se nem hipotetikus kapcsolatoknak rekurzív 

mintákkal való „helyettesítéséből”, hanem a képnek bizonyos részein történő 

kiegészítéséből. Ezzel a módszerrel lehet olyan fákat rajzolni, mint amilyenek a 12.10 

ábrán láthatók    

 
12.10 Ábra         

A következő programmal úgy rajzoljuk meg a fát, hogy a jobb és bal ágak megrajzolása 

után visszatérünk a kiinduló helyzetbe. 
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to FA :M :MÉLY  

if :MÉLY=0 [ stop ] 

fd :M lt 45 wait 500 

FA (2*:M)/3 :MÉLY−1 

rt 45 bk :M wait 500 

fd :M rt 45 

FA (2*:M)/3 : MÉLY−1 

lt 45 bk :M 

end 

Itt is megfigyelhetjük a rekurzív meghívások sorrendjét. Először megrajzolja a fakorona 

teljes bal oldalát, és csak ezt követően rajzolja a jobb oldalt. Ez azt jelenti, hogy az első 

rekurzív meghívás 

 FA (2*:M)/3 : MÉLY−1 

először teljes mértékben végre lesz hajtva. Csak ezt követően kezdi végrehajtani a 

másodikat.  

A 12.11 ábráján láthatunk egy fadiagramot, amely segítségével a rekurzív meghívásokat 

ábrázoltuk a FA 100 3 meghívást követően. A lefele mutató nyilak a rekurzív 

meghívásokat jelölik. A felfele irányuló nyilak az adott meghívás végrehajtását követő 

visszatérést mutatják. A nyilak melletti számok a meghívásoknak és azok végrehajtásának 

a időbeni sorrendjét jelölik. A FA 100 3 rekurzív meghívás mélysége 3. Láthatjuk a 12.11 

ábráján, hogy a meghívás mélysége a starttól a nyilakon keresztül lefele, az utolsó 

meghívásig húzódó leghosszabb útnak felel meg.   

 
12.11 Ábra 
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A 12.3 táblázat bemutatja a tárhelyek tartalmainak alakulását, amelyek a 12.11 ábrán 

látható fadiagram első kilenc nyilának felelnek meg. A táblázatban a legalsó értékek 

mindig az :M és :MÉLY változók azon értékei, amelyekkel a számítógép éppen dolgozik. 

 
12.3 Táblázat                               

12.31 Feladat  Rajzold meg a fadiagramot és a megfelelő zárójelsorozatot az alábbi 

rekurzív meghívások esetén: 

a) FA 80 4 

b) MEZŐABREK 200 2 

c) CSILL 400 3 

12.32 Feladat Egészítsd ki a 12.3 táblázatot úgy, hogy jegyezd fel a tárhelyek tartalmainak 

alakulását a FA 100 3 meghívásra a 12.11 ábrán látható rekurzív meghívások struktúrája 

szerint. Így a táblázatnak 29 oszlopa kell legyen.  

12.33 Feladat Készíts 12 oszlopos táblázatokat (hasonlóan a 12.3 táblázathoz), amelyek a 

tárhelyek tartalmainak fejlődését ábrázolják az alábbi meghívásokra: 

a) FA 120 4 

b) FA 243 5 

12.34 Feladat  Írj egy rekurzív programot, amely az első három rekurziós mélységre a 

12.12 ábra alakzatait rajzolja meg. 

 
12.12 Ábra 

12.35 Feladat  Írj egy rekurzív programot, amely az első három rekurziós mélységre a 

található 12.13 ábra alakzatait rajzolja meg. Azután rajzold meg a rekurzív meghívások 

fadiagramját egy 3-as mélységű rekurzív meghívásra.  
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12.13 Ábra 

Összefoglalás 

A rekurzív programok olyan programok, amelyek programtestükben saját magukat hívják 

meg. Az ilyen programok végrehajtása végtelen ideig futhat. A véges futási idő biztosítása 

érdekében a rekurzív programokba be kell építeni a feltételes stop utasítást. Emellett a 

rekurzív meghívások során a változók értékei úgy kell alakuljanak, hogy valamikor 

teljesüljön a megállási feltétel. 

Matematikai szemszögből a rekurziót lehet úgy értelmezni, mint egy adott feladatnak egy 

azonos jellegű, de kisebb méretű feladatra való leegyszerűsítése. Számos feladat esetében 

el lehet dönteni, hogy azt egy rekurzív programmal, vagy pedig ügyes ciklusok 

segítségével oldjuk-e meg. Léteznek azonban olyan alakzat sorozatok, amelyek létrehozása 

egy rekurzív minta alkalmazásán alapul. Ezeknél rekurzív programok fejlesztése a 

legtermészetesebb eljárás. Ezeknél fontos felismerni, hogy az alakzatnak mely részeit kell 

kisebb mélységű rekurziós meghívással, és melyeket a tulajdonképpeni meghívásban 

megrajzolni.   

Rekurziós programok fejlesztésénél használjuk a wait utasítást, amellyel lassítani tudjuk a 

teknőc mozgását. Ez megkönnyíti számunkra egy hibás utasítás felfedezését. Az XLOGO-

ban a wait 100 utasítás 1 másodpercre szakítja meg a program végrehajtását.   

A rekurzív meghívások alkalmazásánál fontos tudni, hogy egy meghívás végrehajtása csak 

akkor fejeződik be, ha előbb az összes benne foglaltatott (beágyazott) rekurzív meghívás 

teljes egészében végre lett hajtva. 

Egy rekurzív meghívás mélysége az egymásba ágyazott meghívások maximális számát 

jelenti. Ha egy rekurzív program teste pontosan egy rekurzív meghívást tartalmaz, akkor a 

mélység a rekurzív meghívások számával egyenlő. Különben a meghívások száma a meg-

hívások mélyén exponenciális lehet. Egy rekurzív meghívás mélységét úgy is megha-

tározhatjuk, mint a rekurzív meghíváshoz rajzolt fadiagramon a leghosszabb lefele vezető 

út hossza. 

Ellenőrző kérdések 

1. Mikor nevezünk egy programot rekurzívnak? 
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2. Hogyan lehet olyan rekurzív programot írni, amely végtelen ideig fut és mégse 

rajzol semmit? 

3.  Hogyan lehet olyan rekurzív programot írni, amely végtelen ideig rajzol? 

4. Hogyan lehet olyan rekurzív programot írni, amely véges ideig fut? 

5. Egy A rekurzív meghívásban benne foglaltatik egy másik, B meghívás. Először az 

A, vagy pedig a B végrehajtása fejeződik be? 

6. Hogyan lehet fadiagram vagy zárójelsorozat segítségével ábrázolni a rekurzív 

meghívások végrehajtását? 

7. Mit jelent egy rekurzív meghívás mélysége? Hogyan lehet azt meghatározni? 

8. Milyen programok esetén egyenlő a rekurzív meghívások mélysége a rekurzív 

meghívások számával?  

9. Milyen nagy lehet egy meghíváson belüli, rekurzív meghívások száma, a meghívás 

mélységével összehasonlítva? 

10. Milyen jellegű feladatoknál alkalmasak kiváltképpen a rekurzív programok? 

Ellenőrző feladatok 

1. Fejlessz egy rekurzív programot végtelen, belülről kifele növekvő spirál rajzolásá-

hoz. A kezdeti oldalhossz, az oldalhosszabbodás mértéke, valamint a szögek 

száma tetszőleges. 

2. Ugyanaz a feladat, mint az előző, de a program álljon le, ha az oldalhossz egy 

tetszőleges :MAX értéket meghalad.    

3. Írj egy rekurzív programot, amely az első három rekurziós szinten a 12.14 ábrán 

látható képeket rajzolja.  

                                                         

                                                                                       

12.14 Ábra                                                      

4. Írj egy rekurzív programot, amely az első három rekurziós szinten a 12.15 ábrán 

látható képeket rajzolja meg. Az első háromszög mérete legyen tetszőleges. 
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12.15 Ábra 

5. Változtasd meg a 12.4 ábra alakzatait megrajzoló KÖRREK programot ( a 12.2 

példából) úgy, hogy az első 16 rekurziós fokra a különböző méretű köröket 

különböző színekkel rajzolja meg. 

 

6. Tekintsd a következő programot: 

 

to FA4 :MÉLY :OH 

if :MÉLY=0 [ fd :OH lt 90 repeat 360 [ fd 1/20 rt 1 ] 

                        rt 90 bk :OH stop ] 

fd :OH lt 45 

FA4 :MÉLY-1 :OH/2 

rt 45 wait 250 bk :OH 

fd :OH lt 45 

FA4 :MÉLY-1 :OH/2 

lt 45 wait 250 bk :OH 

fd 1.5*:OH 

FA4 :MÉLY-1 :OH/(sqrt2) 

bk 1.5*:OH 

end 

Próbáld rajzok készítése segítségével végiggondolni, hogy mit tesz ez a program 1, 2 és 3 

rekurziós szintek meghívása esetén. Azután ellenőrizd elgondolásodat a megfe-lelő 

meghívásokkal. Változtasd meg a programot úgy, hogy a fa törzse és ágai zölddel, a 

gömbök pedig kékkel legyenek megrajzolva. Teszteld a programodat a  

 

pu bk 150 pd FA4 4 150 

pu bk 150 pd FA4 5 150 

  meghívásokkal.   

7. Fejlessz egy olyan programot, amely végtelen ideig fut úgy, hogy folyamatosan 

ugyanazt a :KER kerületű, de más-más színnel kitöltött kört rajzolja. Kezdje el az 

1. színnel és haladjon a 16. színig, majd folytassa ismét az 1-től kezdve, stb.  

Megoldások kiválasztott feladatokhoz 

12.4 Feladat Ez a változtatás nem hat ki a program viselkedésére. Ugyanazt a spirált 

rajzolja, mint azelőtt. Ez azért van így, mert a  

 SPIRVÉGT :OH+2 
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meghívás a SPIRVÉGT program :OH változójához egy, az előzőnél 2-vel nagyobb 

érétket rendel. Ez annak az eredménynek felel meg, amit úgy kapunk, ha először 

megnöveljük az :OH értékét a  

 make "OH :OH+2 

utasítással, majd ezt követően a  

 SPIRVÉGT :OH 

                                                                                                                                                 

meghívással elindítjuk a SPIRVÉGT programot. 

Minekutána már az egész tizenkettedik leckét feldolgoztad, bizonyára meg tudod 

magyarázni, milyen kihatással van ez a programváltozás a tárhelyek tartalmainak 

alakulására a program végrehajtása során.  

12.5 Feladat  Az utolsó két sor sorrendjének felcserélése azt eredményezné, hogy egy 

végtelen spirál helyett egy végtelen ideig egy :LA x :LA négyzetet rajzolna. Mivel a  

 make "LA :LA*2 

utasítás most a  

 SPIRVÉGT :OH 

meghívás mögött állna, sohse jutna el ennek a végrehajtásához. Így az :OH értéke sohse 

változna meg. Ennek az lenne a következménye, hogy a  

     fd :OH rt 90 wait 1000 pr :OH 

sort végtelenszer hajtaná végre. A pr :OH utasítással megfigyelheted a képernyő is 

megjelenítve, hogy az :OH értéke sohse változik. 

12.7 Feladat  Ahhoz, hogy egy sokszögű spirált rajzoljon, elég a SPIRVÉGT programot 

egy új :SZÖG  globális változóval kiegészíteni, és a rt 90 utasítást a rt 360/:SZÖG 

utasítással helyettesíteni. 

12.10 Feladat  Egy kör alakú spirál alatt különböző objektumokat lehet elképzelni. Az 

egyik lehetőség lenne ugyanúgy eljárni, mint egy kör rajzolásánál, és mindegyik fordulat 

után csupán az oldalhosszat egy picit megnövelni. Ez a módszer a következő programhoz 

vezetne: 

to KÖRSPIR :ADD :MÉRET 

fd :MÉRET make "MÉRET :MÉRET+:ADD rt 1 

KÖRSPIR :ADD :MÉRET 

end 

Ellenőrizd a programot a KÖRSPIR 0.01 1 meghívással. Egy másik ötlet lenne egy félkört 

rajzolni, és aztán egy nagyobb félkörrel folytatni, stb. Ehhez az eljáráshoz a következő 

program írható: 
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to KÖRSPIR1 :ADD :MÉRET 

repeat 180 [fd :MÉRET rt 1] 

make "MÉRET :MÉRET+:ADD 

KÖRSPIR1 :ADD :MÉRET 

end 

Hogyan lehet a KÖRSPIR1 programot úgy megváltoztatni, hogy mindig kétszer akkora 

félköröket rajzoljon? Mit kellene a KÖRSPIR1 programon változtatni ahhoz, hogy a 

sugarat mindig egy-egy negyed-kör megrajzolása után növelje meg? 

Át tudod-e írni a KÖRSPIR és KÖRSPIR1 programokat úgy, hogy azok ne legyenek 

rekurzívak, és mégis ugyanazt a végtelen, kör alakú spirált rajzolják? 

12.11 Feladat  Elég, ha a  

      repeat 7 [fd :MÉRET rt 90] rt 90 wait 1000 

sort :N-szer végrehajtja. Ezt egy while –ciklussal a következőképpen lehet megvalósítani: 

to MEZŐREK1 :MÉRET :N 

while [:N>0] [ repeat 7 [fd :MÉRET rt 90] rt 90 

wait 1000 make "N :N-1] 

end 

Ezt a repeat–ciklussal még egyszerűbben meg lehet oldani, mert nincs szükségünk az :N 

kontrollváltozóra, és ezért az :N-t egyszerű paraméterként használhatjuk. 

to MEZŐREK2 :MÉRET :N 

 repeat :N [ repeat 7 [ fd :MÉRET rt 90] rt 90 ] 

end 

12.16 Feladat  A 

 SPIRTÉGLREK 10 100 1 2 250 

meghívás a :MIN1=10 és :MIN2=100 hosszúságú vonalak megrajzolásával kezdődik. 

Ezután a  :MIN1 1-el és a :MIN2 2-vel lesz megnövelve, majd meg lesz hívva a 

SPIRTÉGLREK 11 102 1 2 250. 

Ebbe a meghívásba be van ágyazva a  

SPIRTÉGLREK 12 104 1 2 250 

meghívás. Ahhoz, hogy a  

SPIRTÉGLREK 12 104 1 2 250 

befejeződjön, először a 

SPIRTÉGLREK 13 106 1 2 250 -t 

kell meghívni, és ezt maradéktalanul végrehajtani. A SPIRTÉGLREK program csak 

akkor fejeződik be, ha legalább egyike a :MIN1 és :MIN2 oldalhosszaknak meghaladja 

amaxinális :MAX=250 értéket. Láthatjuk, hogy ennél a meghívásnál ez először a :MIN2 

változó értékével következik be. Pontosabban kifejezve, a 
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SPIRTÉGLREK 86 252 1 2 250 

meghívás lesz az utolsó, és ezáltal a legmélyebben beágyazott meghívás. Ezáltal 76 

egymásba ágyazott meghívásunk van, következésképpen a  

SPIRTÉGLREK 10 100 1 2 250  

meghívás mélysége 76. 

A 

SPIRTÉGLREK :MIN1 :MIN2 :ADD1 :ADD2 :MAX 

meghívásnak a legmélyebben beágyazott meghívása a 

SPIRTÉGLREK :MIN1+T*:ADD1 :MIN2+T*:ADD2 :ADD1 :ADD2 :MAX, 

melynek mélysége T, amelyre :MIN1+T*:ADD1>:MAX vagy :MIN2+T*:ADD2>:MAX.  

Így a mélység az a legkisebb természetes szám, amelyre igaz: 

T > 
:MAX −:MIN 1

:ADD 1
 vagy    T >

:MAX −:MIN 2

:ADD 2
  

 


