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3. Lecke 

„Programok” elnevezése és meghívása 

A többi emberhez hasonlóan a programozók sem szeretik az unalmas és egyhangú 

tevékenységeket, mint például a monoton gépelést. Ezért a repeat utasításon kívül 

további ötleteket és elgondolásokat vezettek be. De az egyes programok (utasítás 

csoportok, eljárások) elnevezésének ötletét nem csak a „lustaság” motiválta.  

Képzeljétek el, hogy egy bonyolult kép megrajzolásához több ezer utasítást kell írnotok. A 

gyakorlatban léteznek olyan programok, melyek több millió utasításból állnak. Nos, ha egy 

ilyen hosszú eljárás nem azt eredményezi, amit elvártunk tőle, hogyan találjuk meg a hibát 

az utasítások tömkelegében? Már egy száz utasításból álló programnál is nagyon nehéz, 

egy nagyon hosszú programnál pedig szinte lehetetlen felfedezni a hibát. Ezért a 

programok létrehozásánál nagyon gondosan és rendszerezetten kell eljárni. De mit is jelent 

pontosan a ”rendszerezettség”? Gondoljunk arra, hogy mit tennénk, ha Legóból kellene 

várost építenünk? Először meg kell tanulnunk egyszerű házakat építeni és építünk 

néhányat. Azután megtanuljuk, hogyan lehet az egyes házakból utcát létrehozni. Végül az 

utcákból egy egész várost fel tudnánk építeni. Hasonlóan történik ez a programozásnál is.  

Először megtanulunk kisebb programokat (eljárásokat) írni, melyek egyszerűbb 

tevékenységeket hajtanak végre (pl. képeket rajzolni). Ezeket gondosan ellenőrizzük, amíg 

tökéletesen nem működnek. Ezt követően ezeket az egyszerű programokat 

építőelemekként használjuk bonyolultabb programok építéséhez. A bonyolultabb 

programokat ugyancsak alaposan ellenőrizzük, és ezeket is építőelemekként használhatjuk 

még komplexebb programokhoz, és ezt így folytathatjuk tovább, amíg szükséges. Az 

építőelemként használt programokat moduloknak hívjuk és ezért a programok 

rendszerezett (szisztematikus) felépítését (szerkesztését) moduláris programozásnak 

nevezzük.    

A következőkben éppen ezt a moduláris programozási eljárást fogjuk megismerni. 

Lustaságból és az áttekinthetőség érdekében moduljainknak (programjainknak) neveket 

akarunk adni. Ennek az az előnye, hogy a számítógép ezeket a neveket tárolni tudja. 

Ezeket a neveket aztán egyszerűen új utasításokként használhatjuk. Ha beírjuk az egyik 

program nevét, a számítógép ezt automatikusan a hozzátartozó utasítás csoporttal (egész 

programmal) helyettesíti és a megfelelő időben végrehajtja azt. Egy példán keresztül 

pontosabban elmagyarázzuk. 

Gyakran meg kellett rajzolnunk egy 100 egység oldalhosszúságú négyzetet. Ehhez az 

alábbi programot használtuk: 

 repeat 4 [ fd 100 rt 90 ] 

Nevezzük el ezt a programot NÉGYZ100 –nak (a neveket szabadon megválaszthatjuk). 

Ehhez a to és az end utasításokat használjuk. A parancsmezőbe a következő programot 

írjuk: 

to NÉGYZ100 

  repeat 4 [ fd 100 rt 90 ] 
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end  

Ha a számítógép a to utasítást olvassa, tudja, hogy ezután egy program neve következik. 

A NÉGYZ100 -t a program neveként értelmezi, és mindent, ami ezután, egészen az end –

ig következik a névhez tartozó programnak tekinti. Ezalatt a teknőcöt nem mozgatja, és 

más olyant sem tesz, amit látni lehetne. Csupán elraktározza a programot a tárolójában (az 

„agyában”) a megadott NÉGYZ100 név alatt, és jelzi nekünk, hogy ezt megtette. Ezáltal 

meghatároztunk egy új utasítást: NÉGYZ100. Ha ezután beírjuk, hogy 

 NÉGYZ100 

a számítógép a megfelelő programot 

 repeat 4 [ fd 100 rt 90 ] , 

melyet a NÉGYZ100 program törzsének nevezünk, végrehajtja, és a képernyőn megjelenik 

a 100 x 100 –as négyzet. A NÉGYZ100 írását a program meghívásának (futtatásának) 

nevezzük. Láthatjuk, milyen sok gépelést  takarítunk meg, ha ezentúl csak a nevet írjuk be 

ahelyett, hogy minden alkalommal az egész programot újból leírnánk.  

A programok megnevezésének általános sémája: 

to NÉV 

 Program 

end 

A Program lehet bármilyen hosszú. A NÉV név ezáltal egy újabb utasítássá vált, melyet 

akárhányszor használhatunk. 

3.1. Feladat Írd be a NÉGYZ100 program megnevezésének fenti folyamatát a to és end 

utasítások segítségével. Ezután írd be a NÉGYZ100 utasítást és ellenőrizd annak 

működését. 

3.2.Feladat Írjál programot egy 200 oldalhosszúságú négyzet rajzolásához és nevezd meg 

NÉGYZ200 néven. Teszteld az új NÉGYZ200 utasításod működését.  

Bármilyen sok programot megnevezhetünk és így bármilyen sok új utasítást hozhatunk 

létre. 

Minden programnak, melyet többször kívánunk használni, egyszerűen nevet adunk.   

Megjegyzés az oktatónak: A Programok, modulok nevei akárhány betűből és 

számjegyből állhatnak, de mindenképpen betűvel kell, hogy kezdődjenek. Mégis azt 

tanácsoljuk, hogy a nevek ne értelem nélküliek legyenek, és ne csak egy-egy betűből (A, 

B, C, stb.) álljanak, hogy ezzel gépelést takarítsanak meg. Túl nagy ugyanis annak a 

kockázata, hogy több megnevezett modul esetén egyszer csak nem tudják már, melyik név 

melyiket jelöli. Természetesen lehet a programok neveivel egy „szótárat” vezetni, ami 

függetlenül a megnevezések jellegétől, mindenképen nagyon hasznos lehet. A legjobb 

névadási stratégia, olyan nevet adni, mely tükrözi a program feladatát (tevékenységét).  

Például a NÉGYZ100 név egyértelműen arra utal, hogy a program 100 egység 

oldalhosszúságú négyzetet rajzol.  

Most már használhatjuk a NÉGYZ100 programot arra, hogy a 2.15 ábra alakzatát a 

moduláris eljárás segítségével rendszerezetten (szisztematikusan) megrajzoljuk. 
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 A modulárisan felépített program 

 repeat 4 [ NÉGYZ100 fd 100 rt 90 fd 100 lt 90 ]  

3.3.Feladat Használd a NÉGYZ100–t, hogy a 2.17 ábra alakzatát megrajzold. 

3.4.Feladat Használd a NÉGYZ50–t, hogy az 1.10 ábra alakzatát megrajzold. 

Használjuk a moduláris technikát mezők megrajzolására. Kezdjük egy 1 x 10 –es mezővel, 

melynek négyzetnagysága 20 legyen, mint a 2.6 ábrán. Először írjunk és nevezzünk meg 

egy programot a 20 egység oldalhosszúságú négyzetek számára.   

to NÉGYZ20 

 repeat 4 [ fd 20 rt 90 ] 

end  

Most pedig rajzoljuk meg a 2.6 ábra alakzatát az alábbi programmal: 

repeat 10 [ NÉGYZ20 rt 90 fd 20 lt 90 ]. 

Tegyük fel, hogy most egy 5 x 10 –es, 20 négyzetnagyságú (NN) mezőt akarunk rajzolni. 

Előnyös ebben az esetben, ha az 1 x 10 (1-szer 10)–es mező számára írt programunkat 

megnevezzük: 

to MEZŐ1SZER10NN20 

 repeat 10 [ NÉGYZ20 rt 90 fd 20 lt 90 ] 

end 

Ezután használhatjuk a MEZŐ1SZER10NN20 programot egymás után ötször. Figyelnünk 

kell viszont arra, hogy a teknőcöt minden sor négyzet megrajzolása után a megfelelő 

kezdőpozícióba hozzuk, ahonnan aztán meg tudja rajzolni a következő sort.   

repeat 5 [ MEZŐ1SZER10NN20 pu lt 90 fd 200 lt 90  

   fd 20 rt 180 pd ]. 

3.5.Feladat Használd a moduláris eljárást egy 8 x 8 –as, 25 egység négyzetnagyságú mező 

megrajzolásához.  

3.6.Feladat A 20 négyzetnagyságú, 5 x 10 –e mező megrajzolásánál úgy jártunk el, hogy 

először programot írtunk egy 10 négyzetből álló sor (egy 1 x 10 –es mező) rajzolására 

és aztán ezt a programot ötször meghívtuk (futtattuk).  

Járjál el most másként. Írj előbb programot egy, amely kirajzol egy 5 négyzetből álló 

oszlopot (1 x 5 –ös mező) és ha kész vagy használd fel tízszer, hogy tíz ilyen oszlopot 

rajzolj egymás mellé, vagyis egy 5 x 10 –es mezőt hozzál létre. 

3.7.Feladat Használd a moduláris eljárást a 2.18-as ábra alakzatának megrajzolásához.  

3.8.Feladat Használd a moduláris eljárást a 2.20-as ábra alakzatának megrajzolásához.  
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3.9.Feladat Használd a moduláris eljárást a 2.19-es ábra, és a 2.22 ábra alakzatának 

megrajzolásához. 

3.10. Feladat Rajzolj három fát, hasonlóan, mint a 2.23 ábrán látható, de úgy, hogy ne 

érintsék egymást. 

Következő célunk nem újabb utasítások tanulása, hanem egy olyan technikát sajátítunk el, 

mellyel felületet lehet kitölteni. Kezdjük azzal, hogy megvastagított vonalat rajzoljunk. 

Megfigyelhettük már, hogy ha ugyan azon a vonalon vándorol végig többször a teknőc, a 

vonal nem lesz vastagabb. Ellenőrizzük ezt még egyszer az alábbi programmal: 

  repeat 10 [ fd 100 bk 100 ] . 

Láthatjuk, hogy a vonal ugyanolyan vastagságú maradt, habár a teknőc a 100 egységnyi 

szakaszon 20-szor végigment. Ha vastagabb vonalat akarunk rajzolni, akkor 

tulajdonképpen két vagy több vonalat szorosan egymás mellé kell rajzolnunk, amint az a 

3.1 ábrán látható. 

 

 
3.1 ábra 

A megfelelő programot elnevezhetjük VAST100 –nak. 

to VAST100 

 fd 100 rt 90  

 fd 1 rt 90  

 fd 100 rt 180 

end 

Láthatjuk, hogy a VAST100 program két 100 egység hosszúságú vonalat rajzol szorosan, 

csupán 1 lépésnyire egymás mellé. Ezáltal egy vastagabb vonalat kapunk. 

3.11 Feladat Írd be a VAST100 programot és ellenőrizd, hogy vastagabb vonalat kapsz-e. 

Próbálj most egy olyan programot írni, amely két, 100 egység hosszú vonalat, 

egymástól két egységnyire rajzoljon. Vastagabb vonalat kapsz-e eredményül, vagy 

pedig két, szorosan egymás mellett lévő, de mégis különálló vonalat? Ezt csak akkor 

tudhatod, ha kipróbálod. 
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3.12 Feladat Rajzolj egy 200 egység hosszú vonalat, mely négy, szorosan egymás mellé 

rajzolt egyenesből álljon. 

A VAST100 programmal rajzolt vastag vonalat tekinthetjük úgy is, mint egy fekete, 100 x 

2 méretű téglalap. Ha 100 darab, 100 egység hosszú vonalat rajzolunk egy-egy egységnyire 

egymástól, akkor egy 100 -as méretű, fekete négyzetet kapunk (lásd a 3.2 ábrán).  

 
3.2 ábra 

A megfelelő program: 

repeat 99 [ VAST100 ] . 

3.13 Feladat Teszteld a programot. Tudod-e, hogy miért 99-szer, és nem 100-szor vagy 

50-szer ismételtük meg a VAST100-at?  

3.14 Feladat  Írjál egy olyan VA100 programot, mely a 

repeat 50 [ VA100 ] 

programba ágyazva a 3.2 ábra négyzetét rajzolja meg. 

3.15 Feladat  Mit rajzol az alábbi program? 

repeat 2 [ fd 100 bk 100  pu rt 90 fd 1 lt 90 pd ] 

3.16 Feladat Írjál programokat 50, 75 és 150 nagyságú fekete négyzetek rajzolásához. 

3.17 Feladat Dolgozz ki egy programot a 3.3 ábrán látható kép megrajzolására. Használd a 

moduláris eljárást, és először írjál és nevezz meg egy programot egy darab, 40 

nagyságú fekete négyzet rajzolására. 

 
3.3 ábra 

A moduláris módszer lehetővé teszi, hogy komplex képek rajzolásához áttekinthető 

programot írjunk. Tűzzük ki magunk elé célul egy 4 x 4 sakktábla megrajzolását, melyben 

az egyes négyzetek oldalhossza 100 (lásd a 3.4 ábrán). 

Először nevezzük meg a már ismert programot egy 100 oldalhosszúságú fekete négyzet 

megrajzolásához (lásd a 3.2 ábrán).   

to FEK100 
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 repeat 99 [ VAST100 ] 

end 

Ezután a 4 x 4 sakktábla mintáját a 3.4 ábrán látható módon oszthatjuk fel. 

 
3.4 ábra 

 

 
3.5 ábra 

A 3.5 (a) ábrán látható sort az alábbi programmal rajzoljuk meg: 

to SORA 

 repeat 2 [ FEK100 NÉGYZ100 rt 90 fd 100 lt 90 ] 

end 

A 3.5 (b) ábrán látható sorhoz pedig ezt a programot írjuk: 

to SORB 

 repeat 2 [ NÉGYZ100 rt 90 fd 100 lt 90 FEK100 ] 

end 

Most pedig ezekből a sorokból összeállíthatjuk a 3.4 ábra sakktábláját: 

 

to SAKK4 

 repeat 2 [ SORA pu bk 100 lt 90 fd 400 rt 90 pd  

              SORB pu bk 100 lt 90 fd 400 rt 90 pd ] 

end 

3.18 Feladat Rajzold le a 3.4 ábrán található 4 x 4 –es sakktáblát úgy, hogy először 

modulárisan programot írsz az oszlopok szerint (ahelyett, hogy sorok szerint, mint az 

előbbiekben), és megnevezed azt.  
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Egy 4 x 4 es sakktábla kivitelezéséhez 6 programot (SAKK4, SORA, SORB, NÉGYZ100, 

FEK100 és VAST100) írtunk és alkalmaztunk. A sakktábla megrajzolásához használt 

SAKK4 programot főprogramnak nevezzük. Ha egy főprogramban több más programot 

használunk, fontos, hogy a főprogram szerkezetét szemléletesen ábrázoljuk. A SAKK4 

nevű főprogramban a SORA és SORB programokat hívjuk meg. Ezért a SORA és SORB 

programokat a SAKK4 program alprogramjainak nevezzük. 

A SORA programban meghívjuk a NÉGYZ100 és FEK100 programokat, ezért ezek mind 

a SORA, mind pedig a SAKK4 programok alprogramjai. A VAST100 program pedig a 

FEK100 része, ezért alprogramja a FEK100, valamint a SORA és SAKK4 programoknak.  

Az „alprogram” fogalmát és szerkezetét a 3.6 ábrán lévő fadiagram segítségével 

szemléltetjük. A diagramban legfelül a SAKK4 főprogram áll. A SAKK4-ből két nyíl 

mutat a SORA és SORB–re, melyek a SAKK4 közvetlen alprogramjai, és melyeket a 

SAKK4-ben közvetlenül meghívunk. Hasonló módon a SORB–ból kiinduló nyilak a 

NÉGYZ100 és FEK100 programokra mutatnak, melyeket a SORB–ból közvetlenül meg 

lehet hívni, stb. (lásd a 3.6 ábrát).   

Egy másik ábrázolási módot a 3.7 ábrán láthatunk. 

 
3.6 ábra 

 

 
3.7 ábra 
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Ezen az ábrán közvetlenül látható, hogy melyik program alprogramja egy másik 

programnak. 

3.19 Feladat Rajzold meg a 3.18 feladatban kifejlesztett program szerkezetét hasonló 

módon, mint ahogyan azt a SAKK4 esetében az 3.6 és 3.7 ábrákon tettük.  

3.20 Feladat  Először rajzolj egy programmal egy 4 x 4 –es, 100-as négyzetnagyságú 

mezőt, és azután töltsél ki minden második négyzetet feketével, hogy megkapd a 3.4 

ábra sakktábláját.  

 3.21 Feladat Rajzolj egy 8 x 8 –as sakktáblát, amely 40x40 méretű mezőkből álljon. 

Használd a moduláris eljárást. 

Ebben a leckében megtanultuk, hogyan kell programokat megnevezni. Ezáltal a 

számítógép a programokat a memóriában a megadott név alatt tárolja. Így elég beírni egy 

program nevét, és a számítógép az egész programot végrehajtja. Ez lehetővé teszi 

számunkra bonyolultabb programok áttekinthető fejlesztését. De az egésznek van egy 

bökkenője: ha ezek után kilépsz a LOGO-ból, minden tárolt program automatikusan 

kitörlődik. Ha legközelebb ismét programozol, a régi programjaid már nem fognak 

rendelkezésedre állni. Vagyis más szavakkal: legközelebb elölről kell kezdjed. Ennek 

elkerülésére gondoskodnod kell a programjaid hosszú távú tárolásáról is. Nyithatsz és 

elnevezhetsz egy mappát, melyben az összes programodat tárolhatod, hogy bármikor 

meghívhassad azokat, ha szükséged lesz rájuk. Hogy ezt miként teheted meg, kérdezd meg 

a tanárodtól, vagy pedig olvasd el önállóan a bevezetőben leírt eljárást. 

Összefoglalás 

Ebben a leckében megtanultuk, hogyan lehet a to utasítás segítségével megnevezni a 

megírt programokat. A program neve közvetlenül a to után következik. Az ezután 

következő sorban kezdődik a tulajdonképpeni program. Amikor megjelenik az end 

utasítás, a számítógép tudja, hogy a program leírása befejeződött. A programot tárolja a 

megadott név alatt. Ha ezután programozáskor egy ilyen tárolt program nevét beírjuk, a 

számítógép a nevet a teljes tárolt programmal helyettesíti és végrehajtja azt azon a helyen. 

A tárolt program tehát úgy működik, mint egy új utasítás. Ezzel a módszerrel akárhány új 

utasítást hozhatsz létre.  

Azt az eljárást, amivel programokat megnevezünk, majd azokat komplexebb programok 

alkotóelemeiként (moduljaiként) felhasználunk, moduláris programozásnak nevezünk. A 

moduláris módszer által a programfejlesztés áttekinthető marad és az így létrehozott 

programok helyes működése jól ellenőrizhető. 

Egy kép megrajzolásához szükséges programot főprogramnak nevezünk, viszonyítva 

mindazokhoz a programokhoz, amelyeket benne meghívunk (futtatunk). Azok a 

programok, amelyeket egy másik programon belül meghívunk, ennek a programnak az 

alprogramjai. Megnevezett programokat bármikor lehet változtatni és azokat 

továbbfejleszteni. Ha azonban a megnevezett programokat nem akarjuk elveszíteni, a 

munka végeztével mindig el kell mentenünk. 
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Ellenőrző kérdések 

Miért hasznos a programok megnevezése? 

1. Hogyan járunk el, ha meg akarunk nevezni egy programot? 

2. Mi a jelentése az end utasításnak? 

3. Mit jelent a programok moduláris fejlesztése? 

4. Milyen előnyökkel jár a modularitás? 

5. Mit jelent, megnevezett programokat szerkeszteni (editálni)? Hogyan kell ezt tenni? 

6. Miért kell a már megírt programokat elmenteni, és hogyan? 

7. Miképpen rajzolunk a LOGO-ban vastag vonalat? 

8. Mik a főprogramok és mik az alprogramok? Hogyan lehet egy programnak az 

alprogramjaihoz viszonyított szerkezetét szemléletesen ábrázolni? 

Ellenőrző feladatok 

1. Írjál programot egy 50 x 150 méretű fekete téglalaphoz, és nevezd meg. 

2. Rajzolj egy 4 x 5 –ös mezőt, melynek négyzetnagysága 70 legyen. 

3. Alkalmazd a moduláris technikát a 3.8 ábrán látható kép megrajzolásához. 

 
3.8 ábra 

            Becsüld meg, milyen hosszú lenne a programod, ha nem használnád a to utasítást. 

4. Rajzold le a 3.9 ábrán található képet. 

 

 
3.9 ábra 

5. Rajzolj egy 2 x 6 –os sakktáblát, 50 x 50 négyzetnagysággal. 

6. Rajzold le a 3.10 ábráján lévő házacskát. Az arányokat szabadon megválaszthatod. 
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3.10 ábra 

7. Rajzolj három ilyen házacskát egymás mellé. 

8. Rajzold le a 3.11 ábrán látható képet. 

 
3.11ábra 

Megoldások kiválasztott feladatokhoz 

3.11 Feladat 

NÉGYZ100 

 rt 90 pu fd 200 pd lt 90 

NÉGYZ100 

3.14 Feladat 

Megrajzolunk egy vastag vonalat duplavonalként, és azután a teknőcöt elmozdítjuk egy 

lépéssel jobbra a duplavonal mellett. 

to VA100 

 fd 100 rt 90 fd 1 rt 90  

 fd 100 lt 90 

 pu fd 1 lt 90 pd 

end 
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3.12 Egy 8 x 8 –as sakkmező moduláris felépítése 

Mivel 50x2=100, a 

repeat 50 [VA100 ] 

program a  3.2 ábrán látható fekete négyzetet fogja megrajzolni. 

3.17 Feladat 

Határozzunk meg először egy programot egy fekete négyzet rajzolásához, melynek 

oldalhossza 40. 
to NÉGYZ40 

 repeat 20 [ fd 40 rt 90 fd 1 rt 90  

     fd 40 lt 90 fd 1 lt 90 ] 

end 

Ezután a következő programmal tudjuk megrajzolni a 3.3 ábrájának képét: 

repeat 3 [NÉGYZ40 rt 90 fd 40 lt 90 ] 

     NÉGYZ40 

3.21 Feladat 

Ennél a feladatnál eljárhatsz modulárisan, és megrajzolhatod a képet soronként vagy 

oszloponként. Itt bemutatunk egy egyszerű megoldást egy 8 x 8 –as sakktábla 

megrajzolásához, melynek négyzetnagysága 100 x 100. Ehhez felhasználjuk a SAKK4 

programot, mellyel a 3.4 ábrán látható 4 x 4 –es sakkmezőt rajzoltuk meg. Ha jól 

belegondolunk, egy 8 x 8 –as sakktáblát (3.12 ábra) összeállíthatunk 4 x 4-es 

sakkmezőkből. 

A következő program a bal felső 4 x 4 –es sakkmező megrajzolásával indít, és az óra 

járásával ellentétes irányban rajzolja meg a 4 mezőt. 

to SAKK8  

SAKK4 

SAKK4 

 pu fd 400 rt 90 fd 400 lt 90 pd 

SAKK4 

 pu fd 800 pd 
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SAKK4 

end  

 Ellenőrző feladat 

A 3.9 ábrán látható háromszöget megrajzolhatjuk piramisként. Az alapjához egy 20 egység 

hosszú egyenest rajzolunk. Erre, mindkét végétől egy-egy egységnyi távolságra, egy 18 

egység hosszúságú vonalat rajzolunk, arra egy 16 egységnyi vonalat, és így tovább, míg 

végül legfelül egy 2 egység hosszú vonalat fektetünk.. 

rt 90 

fd 20 bk 19 lt 90 fd 1 rt 90 

fd 18 bk 17 lt 90 fd 1 rt 90 

fd 16 bk 15 lt 90 fd 1 rt 90 

fd 14 bk 13 lt 90 fd 1 rt 90 

fd 12 bk 11 lt 90 fd 1 rt 90 

fd 10 bk 9 lt 90 fd 1 rt 90 

fd 8 bk 7 lt 90 fd 1 rt 90 

fd 6 bk 5 lt 90 fd 1 rt 90 

fd 4 bk 3 lt 90 fd 1 rt 90 

fd 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


