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5.  Lecke 

Paraméteres programok 

A mese a programozók „lustaságáról” még mindig nem ért véget. A 3. leckében 

megtanultunk program egységeket elnevezni és ezeket a nevükkel meghívni (futtatni), 

hogy a kívánt alakzatot megrajzoljuk. Ez azt jelenti, hogy az általunk megnevezett program 

neve egy utasítás neve lett. Mivel ennek az utasításnévnek, mint pl. NÉGYZ100, nincsen 

paramétere, ez az utasításnév egy önálló utasítás lett, ugyanúgy, mint cs vagy pu. Ha 

többször ugyanazt a képet akarjuk megrajzolni, pl. FEK100, akkor a program nevének 

utasításnévként való használata sok billentyűzést takarít meg nekünk, mert különben az 

egész programot ismételten be kellene írjuk. 

De vannak olyan helyzetek, melyekben ez az eljárás nem segít eléggé. Tegyük fel, hogy öt, 

különböző oldalhosszúságú négyzetet szeretnénk rajzolni. Legyenek az oldalhosszak 50, 

70, 90, 110 és 130. és következő oldalon látható 5.1 ábra alakzatát kell megrajzolnunk. 

Továbbá tegyük fel, hogy ilyen méretű négyzeteket gyakran kell rajzolnunk. 

Eljárhatnánk úgy, hogy öt programot írunk, mindenik négyzetnagyságnak egy-egy 

külön eljárást. Ez így nézne ki: 

to NÉGYZ50 

 repeat 4 [ fd 50 rt 90 ] 

end  

 

to NÉGYZ70 

  repeat 4 [ fd 70 rt 90 ] 

end  

 

 
5.1. ábra 
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to NÉGYZ90 

repeat 4 [ fd 90 rt 90 ] 

end  

És így tovább. Unalmasnak tűnik, nem? Minden alkalommal majdnem ugyanazt a 

programot írjuk. Különbség csupán a sárga háttérszínű számokban van, melyek a 

négyzetek oldalhosszúságát jelölik. Nem lenne-e szebb és praktikusabb egy  

 

NÉGYZET X  

utasítást írni egy X paraméterrel, mely egy X számra az X oldalhosszúságú négyzetet 

rajzolná meg? Hasonlóan, mint az fd X szerkezete. Az fd X az fd utasítás-szóból és egy X 

paraméterből tevődik össze, és egy X hosszúságú egyenest rajzol. Milyen jó lenne, ha 

lehetne egy olyan paraméteres utasítást írni, amely bármely méretű négyzetet meg tudna 

rajzolni!  

És ez valóban lehetséges a programparaméterezés elve segítségével, melyet rendszerint 

röviden csak paraméternek nevezünk. Egy paraméteres program megadásánál először 

leírjuk a to kulcsszót, majd a PROGRAMNEVET és azután a :PARAMÉTERNEVET. 

Figyeljünk rá, hogy a paraméternév előtt mindig kettőspontnak kell állnia. Erről ismeri fel 

a számítógép, hogy egy paraméter neve következik. Ha ezzel kézen vagyunk, egy szinte 

ugyanolyan program kifejtés következik, mint amilyen a paraméter nélküli volt. Annyi 

csak a különbség, hogy oda, ahol a képnagyságtól függően az értékek különböznek (a mi 

esetünkben a sárga hátterű számok), a számok helyett a paramétert (előtte kettősponttal) 

írjuk be. 

Tehát a tetszőleges méretű négyzet megrajzolásának programja így fog kinézni: 

       Programnév    Paraméternév 

            ------------     -------------- 

to NÉGYZET  :MÉRET 

  repeat 4 [ fd :MÉRET rt 90 ] 

end 

Figyeld meg, hogy a :MÉRET pontosan ott áll, ahol a NÉGYZ50, NÉGYZ70 és 

NÉGYZ90 programokban az oldalhosszak (50, 70, 90) álltak. 

A paraméteres programok írásának jobb megértése érdekében először elmagyarázzuk, mi 

történik a számítógépben, ha egy ilyen programot beírunk. Amint már tudjuk, a program 

tárolva lesz a NÉGYZET névvel. Az is rögzítve lesz, hogy a programnak van egy 

paramétere. Amikor a számítógép egy kettőspontot olvas, akkor tudja, hogy ezután egy 

paraméternév fog következni. Tehát amikor a számítógép az első sort 

to NÉGYZET :MÉRET 

elolvassa, az adattárban elkülönít egy tárhelyet (un. regisztert) a:MÉRET néven. Ezt 

szemlélteti a 5.2 ábra. 
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5.2. ábra A nagyszámú regiszterből (tárhelyből) álló adattár vázlatos felépítése. 

A tárhelyet elképzelhetjük úgy, mint egy sokfiókos szekrényt. A fiókok a szekrény 

legkisebb egységei és regiszter a nevük. Minden regiszterben pontosan egy számot lehet 

tárolni, és minden regiszternek lehet egy nevet adni. Ha az egyik regiszterbe nem tároltunk 

számot, akkor ott automatikusan egy nulla tárolódik, ezért egy regiszter sohasem üres. A 

számot, mely egy R regiszterben van tárolva, az R regiszter tartalmának nevezzük. Az 

5.2(a) ábrán a számítógép a második regisztert MÉRET névvel látta el, és mivel még 

semmit sem tároltunk benne, a tartalma 0 szám. 

Ha ezután beírjuk a  

NÉGYZET 50 

utasítást, a számítógép tudni fogja, hogy a NÉGYZET egy :MÉRET paraméteres program. 

A programnév mögött álló 50 számot ekkor beteszi a :MÉRET nevű regiszterbe (fiókba). 

Ha ott már található egy szám, azt kitörli (és elfelejti), és azt az új számmal (itt az 50) 

helyettesíti. Az adattár állapotát a NÉGYZET 50 utasítás végrehajtása után az 5.2(b) ábra 

szemlélteti. Ezt követően a számítógép egymás után végrehajtja a NÉGYZET program 

utasításait. Mindenütt, ahol :MÉRET–re talál, az adattárolóhoz „megy”, kinyitja a MÉRET 

nevű fiókot, és elolvassa a regiszter tartalmát. A tartalommal, amit ott talál, helyettesíti a 

programban azt a helyet, ahol a :MÉRET található, és végrehajtja a megfelelő programot.  

Ha a NÉGYZET :MÉRET programban minden helyet, ahol:MÉRET található 50-el 

helyettesítünk, pontosan a NÉGYZ50 programot kapjuk. Így a számítógép a NÉGYZET 

50 utasítást követően egy 50 oldalhosszúságú négyzetet fog rajzolni.  

5.1 Feladat Miután a NÉGYZET :MÉRET programot megírtad, próbáld ki a következő 

utasításokat: 

NÉGYZET 50 NÉGYZET 70 NÉGYZET 90 

NÉGYZET 110 NÉGYZET 130 
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és nézd meg, hogy az 5.1 ábra alakzatát rajzoltad-e meg. Melyik szám található a MÉRET 

regiszterben a NÉGYZET 70 utasítás után? Melyik szám található a MÉRET regiszterben 

a program végrehajtása után? 

Megjegyzés az oktatónak: Figyeljen arra, hogy különböző programoknak különböző 

neveket adjanak. Ugyanez vonatkozik a különböző paraméterekre is. 

Fontos hangsúlyozni, hogy minden regiszterben mindig pontosan egy szám található. Nem 

lehet ugyanott két számot tárolni. Ha az Utasítás Szám segítségével egy számot olyan 

regiszterbe helyezünk, melyben már tárolva van egy szám, a régi számot kitörli és az új 

számmal helyettesíti. Olyan ez, mint egy kis szalag, amelyikre csak egyetlen számot 

szabad írni. Ha oda egy másik számot akarunk felírni, az ott lévő számot először ki kell 

radíroznunk. Nagyon fontos megérteni ezt az elvet, mivel ez képezi majd a 8. leckében 

bevezetésre kerülő változók elvének az alapját.  

5.2 Feladat Használd a NÉGYZET :MÉRET programot 50, 99, 123 és 177 

oldalhosszúságú négyzetek megrajzolásához. 

5.3 Feladat Mit rajzol a következő program? 

rt 45 

repeat 4 [NÉGYZET 50 NÉGYZET 70 NÉGYZET 90 NÉGYZET 110 rt 90 ] 

Másvalaki ugyanezt a képet akarja megrajzolni, és így kezd hozzá: 

rt 45 

repeat 4 [NÉGYZET 50 rt 90 ] 

Tudsz neki segíteni, hogy befejezze a programot? 

5.4 Feladat  Írjál egy egy paraméteres programot, mely tetszőleges oldalhosszúságú 

szabályos hatszögeket rajzol. Próbáld ki a 40, 60 és 80 egység oldalhosszú hatszögek 

esetére. 

5.5 Feladat  Írjál egy programot egy paraméterrel tetszőleges oldalhosszú, egyenlő oldalú 

ötszögek számára. 

5.1 Példa  A 4. leckében megtanultunk tetszőleges szögszámú, egyenlő oldalú sokszögeket 

rajzolni. Most egy olyan programot szeretnénk írni, amely tetszőleges szögszámú és 50 

oldalhosszúságú sokszögeket rajzol. Nézzük először a következő programokat, melyek 

egyenként egy 7, egy 12 és egy 18 szögű szabályos sokszöget rajzolnak. 

 repeat 7 [ fd 50 rt 360/7 ] 

 repeat 12 [ fd 50 rt 360/12 ] 

 repeat 18 [ fd 50 rt 360/18 ] 

 

Mint a különböző nagyságú négyzetek rajzolásánál már láttuk, a programok a sárga hátterű 

helyek kivételével azonosak. Az egyetlen különbség az előző feladattal szemben az, hogy a 

program paramétere két különböző helyen is előfordul. Ennek megfelelően a paraméter 

neve a program leírásában kétszer fog szerepelni.  
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to SOKSZÖG :SZÖG    

repeat :SZÖG [ fd 50 rt 360/:SZÖG ] 

end 

A SOKSZÖG 7 meghívásakor a 7 tárolva lesz a SZÖG nevű regiszterben. A program 

kivitelezésekor a programban található két :SZÖG hely 7-el (a SZÖG regiszter tartalmával) 

lesz kicserélve. 

Megjegyzés az oktatónak: Az első leckékben a paraméterneveket következetesen 

nagybetűkkel írjuk. Mind az XLOGO, mind pedig a SUPERLOGO megengedik a kisbetűk 

használatát is. De itt óvatosnak kell lennünk. A programok nem tesznek különbséget a kis 

és nagy betűk között. Ezért az :a és az :A paraméterneveknek ugyanaz lesz a jelentése és 

azonos nevekként lesznek kezelve. 

5.6 Feladat Használd a SOKSZÖG programot és rajzolj egymás után öt szabályos 

sokszöget különböző szögszámmal és 50 egységnyi oldalhosszal. 

5.7 Feladat Írjál egy programot, mely különböző nagyságú köröket rajzol. 

5.8 Feladat A 3. leckében megtanultuk, hogyan kell vastag vonalat rajzolni. Írjál egy 

programot tetszőleges hosszúságú vastag vonal megrajzolásához (duplavonalként).  

5.9 Feladat Írjál egy :X paraméterrel rendelkező programot, amely olyan tetszőleges 

nagyságú házakat rajzol, mint amilyet az 5.3 ábrán láthatsz. 

 
5.3. ábra 

Megtudnál-e rajzolni egy olyan tetszőleges házat - egyetlen paraméter segítségével -

,mint amilyen az 5.4 ábrán látható?  
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5.4. ábra 

Mindkét ablak X/8 távolságra van az oldalsó házfaltól és a „plafontól” is. 

A paraméterek lehetővé teszik, hogy a kép néhány tulajdonságát tetszőlegesen 

válasszuk meg. A program írásakor még nem kell meghatároznunk, hogy milyen nagy 

legyen a kép. 

A ház nagyságát megválaszthatjuk csak a program végrehajtásakor is. De nem csak 

oldalhosszakról és egyéb méretekről van szó. Arra is használhatunk paramétereket, hogy 

egy rajz megismétlésének a számát szabadon megválaszthatóvá tegyünk. Például a 2.6 

ábrán tíz négyzetet rajzoltunk, melyek oldalhossza 50 egység volt. Ha azonban a 

megrajzolandó négyzetek számát szabadon megrajzolhatóvá akarjuk tenni, akkor a 2.3 

példában (az első megoldás) a 10-t egy paraméterrel helyettesítjük :SZ. 

to LÉTRA :SZ 

repeat :SZ [repeat 4 [ fd 20 rt 90 ] rt 90 fd 20 lt 90 ] 

end 

5.10 Feladat  Írjál programokat, melyek tetszőleges számú lépcsőfokot rajzolnak, amint 

azt a 2.1 ábrán, valamint a 2.2 ábráján láttuk. 

5.11 Feladat Írjál programokat, melyek tetszőleges számú fogaskereket (2.5 ábra) rajzol. 

Eddig csak egy paraméteres programokkal foglalkoztunk. Ezekben egy alakzatnak 

mindig csak egyetlen tulajdonsága (mérete, ismétlések száma, stb) volt szabadon 

megválasztható. Kívánatos lehet azonban, hogy egy alakzatnak két, három, négy vagy még 

több tulajdonsága legyen paraméterezhető. Kezdjük el egy egyszerű példával. 

5.2 Példa  Rajzoljunk egy tetszőleges hosszúságú és szélességű téglalapot. Ehhez 

választunk egy :VÍZSZ paramétert a vízszintes oldalnak és egy :FÜGG paramétert a 

függőleges oldalnak. A következő program: 

 

repeat 2 [ fd 50 rt 90 fd 150 rt 90 ] 
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egy 50 x 150 méretű téglalapot rajzol és a 

 

repeat 2 [ fd 100 rt 90 fd 70 rt 90 ] 

program egy100 x 70 nagyságú téglalapot. Rögtön látjuk, melyek a program szabadon 

választandó értékei, így megírhatjuk a programot, mely tetszőleges méretű téglalapot tud 

rajzolni. 

to TÉGLA :VÍZSZ :FÜGG 

repeat 2 [ fd :FÜGG rt 90 fd :VÍZSZ rt 90 ] 

end 

 

5.12 Feladat Írjál egy programot egy tetszőleges méretű piros (pirossal kitöltött) téglalap 

rajzolására.  

5.13 Feladat  Az alábbi program az 5.5 ábrán látható paralelogrammát rajzolja meg 

rt 45 fd 200 rt 45 fd 100 rt 90 

rt 45 fd 200 rt 45 fd 100 

Írjál egy kétparaméteres programot, amely tetszőleges oldalhosszúságú 

paralelogrammákat rajzol. 

 
5.5. ábra 

5.3 Példa Szeretnénk egy programot tetszőleges X * Y mezők rajzolásához. A mezőket 

alkotó négyzetek MÉRET oldalhosszúsága legyen szabadon megválasztható. Pl. a 2.16 

ábráján látható mező négyzeteinek MÉRET = 20, X = 4 és Y = 10. A következőképpen 

járhatunk el: 

to MEZŐ :X :Y :MÉRET 

repeat :X [ repeat :Y [ repeat 3 [ fd :MÉRET rt 90 ] rt 90 ] lt 90 

fd :MÉRET * :Y rt 90 fd :MÉRET ] 

end 

Új számunkra az fd :MÉRET * :Y utasításból a :MÉRET * :Y aritmetikai kifejezés. 

Ebben a számítógép először behelyettesíti a :MÉRET és:Y paramétereket MÉRET és Y 

regiszterekben található értékekkel, majd kiszámítja ezeknek a számoknak a szorzatát. A 

szorzatnak az eredményét sehol sem fogja tárolni, hanem csak az fd utasítás 

végrehajtásához használja.  
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5.14 Feladat Ellenőrizd az 5.3 példa programját és magyarázd el, hogyan működik. 

5.15 Feladat Írjál egy programot, mely tetszőleges méretű és tetszőleges színű 

téglalapokat rajzoljon. 

5.16 Feladat Írjál programot tetszőleges számú torony rajzolására (mint az 5.6 ábrán 

látható). Legyen a tornyok magassága, szélessége és egyéb tulajdonsága is szabadon 

megválasztható. 

 
5.6. ábra 

5.17 Feladat Írjál programot az 5.7 ábrán látható négy kör megrajzolására. A körök 

méretei és színe legyen szabadon megválasztható. 

 
5.7. ábra 

Összefoglalás: 

A programparaméterek olyan programok írását teszik lehetővé, melyek egyetlen kép 

helyett képek egész osztályát tudják megrajzolni. Például egy háromparaméteres program 

elégséges ahhoz, hogy tetszőleges méretű és színű téglalapokat rajzolhassunk. 

Ugyanúgy, mint a paraméter nélküli programokat, a paraméteres eljárásokat is a to 

utasítás segítségével lehet leírni. A to után a program neve, azután pedig a paraméter neve 

következik. A paraméter neve elé mindig kettőspontot teszünk. A program testében 

előforduló paraméternév elé is mindig kettőspontot kell tenni. A kettőspont jelzi a 

számítógépnek, hogy az, ami ezután következik, egy paraméter. Ha egy programot a 

programnévvel meghívunk és a paraméternevek helyett konkrét számokat írunk be, a 

program összes paramétere a megadott számokkal lesz behelyettesítve, és a számítógép a 

programot a konkrét értékekkel fogja végrehajtani.  

Egy program tetszőleges számú paramétert tartalmazhat. Paraméterek segítségével 

tetszőlegesen megválaszthatók az alakzatok különböző méretei, az alprogramok 

ismétlésének száma, vagy az alakzatok színe.  
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A paraméterek alkothatnak aritmetikai kifejezéseket, melyek maguk is egy utasítás 

paramétereit képezhetik. Például a fd :X * :Y - :Z utasítás használatakor a számítógép 

behelyettesíti az :X, :Y és :Z paraméterneveket a megadott számokkal, kiszámítja az  

:X * :Y - :Z eredményét, és a teknőc az eredménynek megfelelő számú lépést fogja 

megtenni előre. 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen jelet kell a paraméterek neve elé írnunk? 

2. Miben különbözik egy egyszerű program leírása egy paraméteres program 

leírásától? Mindkettő to –val kezdődik és end –el végződik. 

3. Mi a paraméteres programok előnye? Mit tudnak a paraméteres programok, amit az 

egyszerű programok nem tudnak? 

4. Mi történik a számítógép tárhelyében, miután beolvasta a to NÉV :PARAMÉTER 

utasítást? Mi történik a tárhelyben NÉV 7 meghívásakor? 

5. Mit tud a számítógép egy regiszterben tárolni? Mi történik akkor, ha tárolni 

szeretnénk egy regiszterben egy számot, de a regiszter nem üres, hanem ott már 

tárolva van egy másik szám?  

6. Hogyan hajt végre a számítógép egy olyan paraméteres utasítást (pl. fd, rt vagy 

repeat), amely mögött szám helyett aritmetikai kifejezés szerepel?  

Ellenőrző feladatok 

1. Írjál egy programot a 7. feladat alakzatának megrajzolásához úgy, hogy a kép 

mérete szabadon megválasztható legyen.  

2. Írjál egy paraméteres programot, mely tetszőleges i pozitív egész számra egy 2i x 2i 

nagyságú sakktáblát tudjon rajzolni. Az egyes négyzetek mérete legyen 50 x 50. 

3. Írjál egy négyparaméteres programot, mely az 5.8 ábrán látható fát rajzolja meg. A 

három pár ág mérete, valamint a fának a színe legyen tetszőlegesen választható. 

 
5.8. ábra 
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4. Írjál egy kétparaméteres programot: P1 és :P2. A program olyan téglalapokat 

rajzoljon, melyek oldalhossza P1 x P2 és oldalszélessége 2 x P1 legyen.  

 

5.  Írjál egy NNN programot három paraméterrel: SZ,: HOSSZ és :FOK, amely:SZ 

számú négyzetet fog megrajzolni, melyek oldalhosszúsága :HOSSZ, és az egyes 

négyezetek megrajzolása után :FOK fokkal fog jobbra elfordulni. Ellenőrizd a 

programot a NNN 23 100 10 meghívásával.  

6. Egészítsd ki az 5. feladat programját egy további paraméterrel:ELŐRE. A :FOK 

fokkal való elfordulás után menjen a teknőc :ELŐRE számú lépést előre. Ellenőrizd 

a programot a NNN 23 100 10 25 meghívásával. 

 

Megoldások kiválasztott feladatokhoz 

5.4 Feladat  Ismerjük már a 

                repeat 6 [ fd 50 rt 60 ] 

programot, amely egy 50 oldalhosszúságú szabályos hatszöget rajzol. Most a konkrét 

oldalhossz értékét (50) behelyettesítjük az :OLDALH paraméterrel a választható 

oldalhossznak, és így az alábbi programot kapjuk: 

to HATSZÖG :OLDALH 

repeat 6 [ fd :OLDALH rt 60 ] 

end 

 

5.7 Feladat 

A köröket sok szögű szabályos sokszögekként rajzoljuk meg. A kör kerülete tehát a 

szögek számának és az oldalhosszaknak a szorzata. Ha megegyezünk abban, hogy a 

köröket 360-szögű sokszögként fogjuk rajzolni, akkor a körök mérete (vagyis kerülete) 

csak a tetszőlegesen megválasztható oldalhosszúságoktól függ. Tehát elég lesz egyetlen 

:OH paraméter. 

to KÖRÖK :OH 

repeat 360 [ fd :OH rt 1 ] 

end 

Itt azt ajánljuk, hogy a KÖRÖK utasítás meghívásakor használj tizedesvesszőt 

(KÖRÖK1,5) vagy törteket (KÖRÖK7/3) is, hogy nagyobb változatosságot kapjál. Figyeld 

meg, hogy már a KÖRÖK3 olyan nagyméretű kört rajzol, hogy az már nem is fér el a 

képernyőn. 

5.13 Feladat 

Legyenek egy paralelogramma oldalhosszai A és B.  

to PARAL :A :B 

rt 45 fd :A rt 45 fd :B rt 90 

rt 45 fd :A rt 45 fd :B 
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end 

5.17 Feladat 

Szükségünk van négy paraméterre :G1, :G2, :G3, és :G4, a körök nagyságához, és négy 

paraméter :F1, :F2, :F3, és :F4 a színek megválasztásához.    

to KÖRÖK4 :N1 :N2 :N3 :N4 :SZ1 :SZ2 :SZ3 :SZ4 

setpencolpor :SZ1 

repeat 360 [ fd :N1 rt 1 ] 

setpencolpor :SZ2 

repeat 360 [ fd :N2 rt 1 ] 

setpencolpor :SZ3 

repeat 360 [ fd :N3 rt 1 ] 

setpencolpor :SZ4 

repeat 360 [ fd :N4 rt 1 ] 

end 


