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6. Lecke 
 

Paraméterátadás  

Az ötödik leckében megismertük a paraméteres programokat és meggyőződtünk azok 

hasznosságáról. A 3. leckében a moduláris programfejlesztés elvét tárgyaltuk, amellyel 

programokat írunk, elnevezünk és azután ezeket építőkövekként (vagyis új utasításokként) 

összetettebb programok fejlesztéséhez használjuk. 

Például a NÉGYZ100 program 100 x 100 egység méretű négyzet rajzolására alkalmas, és 

felhasználható a MNT1 .program megírásához: 

to MNT1 

 repeat 20 [ NÉGYZ100 fd 30 rt 10 ] 

end  

A NÉGYZ 100 programot a MNT1 program alprogramjának nevezzük. A MNT1 

programot ebben az esetben főprogramnak is nevezzük. 

6.1 Feladat Írd be a számítógépbe a fenti programot és rajzoltasd meg a teknőccel a 

mintát. Hogyan nézne ki a kép, ha fd 30 helyett fd 80-t vagy fd 50–t írunk?  

A moduláris programozási módszer nagyon fontos számunkra és a paraméteres programok 

írásához is szeretnénk alkalmazni. Ennek a leckének az a célja, hogy megtanuljuk, hogyan 

használhatók a paraméteres programok, mint alprogramok, a moduláris 

programfejlesztéshez. Tegyük fel, hogy a MNT1 programot meg szeretnénk változtatni 

úgy, hogy a négyzetek mérete tetszőleges legyen. Ez azt jelenti, hogy a NÉGYZ 100 

program helyett az :M paraméteres NÉGYZET :M programot akarjuk használni. Ha egy 

alprogram paramétert tartalmaz, akkor a főprogramnak is kell legyen paramétere ahhoz, 

hogy a főprogram meghívásakor a paraméter kívánt értékét meg lehessen adni. Ekkor a 

program a következőképpen néz ki: 

to MNT2 :MÉRET 

 repeat 20 [ NÉGYZET :MÉRET fd 30 rt 10 ] 

end  

Ha ezután beírjuk, hogy 

MNT2 50 

a számítógép az M regiszterben elmenti az 50-t, és a programban mindenütt, ahol az :M 

előfordul, azt 50-el helyettesíti. A program végrehajtásakor a NÉGYZET 50 lesz 

meghívva. Így a ciklusban 20-szor fog megrajzolni olyan négyzetet, melynek oldalhossza 

50. 

6.2 Feladat Ellenőrizd a MNT2 programot különböző paraméterértékekre. 

Ha úgy döntünk, hogy az fd utasítás után álló érték, (az fd utasítás paramétere) is 

tetszőleges legyen, akkor a program így néz ki:  
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 to MNT3 :MÉRET :SZÁM 

  repeat 20 [ NÉGYZET :MÉRET fd :SZÁM rt 10 ] 

 end 

6.3 Feladat Egészítsd ki a MNT3 programot MNT4 programmá úgy, hogy az ismétlés 

repeat utasításának értékét is tetszőlegessé változtatod. 

6.4 Feladat Az 5.2 példában írtunk egy TÉGLA :VÍZSZ :FÖGG programot, amivel 

tetszőleges méretű téglalapokat rajzoltunk. Helyettesítsd a MNT1, MNT2 és MNT3 

programokban a NÉGYZET alprogramot a kétparaméteres TÉGLA programmal. Hány 

paramétere lesz a MNT2 és a MNT3 főprogramnak?  

6.1 Példa Ebben a példában megtanuljuk, hogyan lehet virágokat rajzolni, mégpedig 

olyanokat, amelyek nem csak körökből állnak. Kezdjük azzal, hogy megtanulunk leveleket 

rajzolni, amelyek lehetnek tetszőlegesen keskenyek vagy szélesek. Egy olyan levelet, mint 

amilyen a 6.1 ábrán látható, tekinthetünk két összeragasztott A és B körrészletnek.  

 
                                                                 6.1 Ábra 

Egy körrészletet meg lehet rajzolni például a következő programmal: 

 repeat 120 [ fd 3 rt 1 ]  

Próbáld ki te is. 

Láthatjuk, hogy ez a program nagyon hasonlít a kör programjához. Itt ahelyett, hogy 360 

kis lépést tennénk 1˚ elfordulásokkal, csak 120 kis lépést teszünk (fd 3 rt 1), és ezáltal csak 

egy harmad kört rajzolunk meg (
360

120
=3). Most viszont az lesz a következő kérdés, hogy 

hány fokot kell fordulnia a teknősnek a B harmad kör, vagyis a levél alsó részének a 

megrajzolásához. Tekintsük meg a 6.2 ábrát.  
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                                                                 6.2 Ábra 

Ha a végén a kezdeti pozíciót akarjuk elérni, akkor a teknőcöt, mint mindig, összesen 360˚-

kal kell elfordítanunk. Az A résznél 120˚-kal forgattuk el, és a B résznél további 120˚-kal. 

  360˚ – 120˚ – 120˚ = 120˚ 

Marad tehát még 120˚, amit egyformán el kell osztani a két fordulásra, a levél két 

csúcsánál.  

       
120

2
= 60˚     

Így a következő programhoz jutunk: 

 repeat 120 [ fd 3 rt 1 ] 

 rt 60 

 repeat 120 [ fd 3 rt 1 ] 

 rt 60 

Vagy egyszerűbben: 

repeat 2 [ repeat 120 [ fd 3 rt 1 ] rt 60 ] 

Próbáld ki! 

Most kívánhatunk keskenyebb (az A és B részek rövidebbek), vagy szélesebb leveleket is 

rajzolni (az A és B részek hosszabbak). Ehhez ismét használhatunk egy paramétert. 

Nevezzük el ezt a paramétert például :HOSSZ –nak (mint hosszúság). A levél csúcsánál 

szükséges elfordulás szögét a következőképpen számítjuk ki: A B rész megrajzolása előtt 

egy egész fordulat felét, vagyis 
360˚

2
=180˚-ot kell megtenni. A levél csúcsánál tehát  

180˚ − :HOSSZ  

szöggel kell elfordulni. Most már megírhatjuk a következő programot: 

 to LEVÉL1 :HOSSZ 

     repeat 2 [ repeat :HOSSZ [ fd 3 rt 1 ]  

    rt 180 - :HOSSZ ] 

 end 
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6.5 Feladat Írd be a LEVÉL1 programot a 6.1 példából, aztán írd be, hogy 

          LEVÉL1 20 LEVÉL1 40 LEVÉL1 60 LEVÉL1 80 LEVÉL1 100 

és figyeld meg a végrehajtását. 

A LEVÉL1 program lehetővé teszi, hogy egy 3 x 360 kerületű kör két körrészlete 

segítségével leveleket rajzoljunk. Ez azért van így, mert az egész kör programja  

          repeat 360 [ fd 3 rt 1 ] 

lenne. Legyen a kör mérete, amelyből részleteket akarunk kivágni, ugyancsak tetszőleges. 

Ezért a LEVÉL1 programot kiegészítjük a LEVÉL programmá, amely segítségével aztán 

tetszőlegesen széles (keskeny) leveleket tudunk rajzolni.  

to LEVÉL :HOSSZ :MÉRET 

     repeat 2 [repeat :HOSSZ [ fd :MÉRET rt 1 ]  

     rt 180 - :HOSSZ ] 

  end  

6.6 Feladat  Hogy néznek ki a képek, ha többször futtatjuk a LEVÉL programot úgy, 

hogy a :HOSSZ értéke változatlan maradjon, a :MÉRET értéke pedig változzon. Mi 

történik, ha a :MÉRET értéke marad változatlan és a :HOSSZ értéke változik? 

6.7 Feladat Fel tudod-e használni a LEVÉL programot tetszőleges méretű körök 

megrajzolására? 

Használjuk most fel a LEVÉL programot alprogramként olyan virágok rajzolásához, 

amilyenek a 6.3 ábrán láthatók. 

Itt ugyanúgy járunk el, mint a virágok megrajzolásánál körök segítségével. 

          to VIRÁG :SZÁM :HOSSZ :MÉRET 

          repeat :SZÁM [ LEVÉL :HOSSZ :MÉRET rt 360/:SZÁM ] 

          end 

Ezáltal a VIRÁG főprogram és a LEVÉL annak az alprogramja. A VIRÁG programnak 3 

paramétere van, a LEVÉL alprogramnak pedig kettő.  
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                                                                 6.3 Ábra 

Most pedig egy bonyolultabb, kétszínű virágot fogunk rajzolni úgy, hogy a VIRÁG 

programot alprogramként fogjuk használni. A színek legyenek tetszőlegesen 

megválaszthatók. 

          to VIR1 :SZÁM :HOSSZ :MÉRET :SZÍN1 :SZÍN2 

          setpencolor :SZÍN1 

          VIRÁGOK :SZÁM :HOSSZ :MÉRET 

          rt 5 

          setpencolor :SZÍN2 

          VIRÁGOK :SZÁM :HOSSZ :MÉRET 

          end 

Megfigyelhettük, mennyire viszonylagos az a fogalom, hogy főprogram. A VIRÁG 

program főprogram a LEVÉL alprogramhoz való viszonyában. Másrészt viszont a 

VIRÁG program alprogram a VIR1 programhoz viszonyítva. Így a VIR1 program 

főprogram VIRÁG és a LEVÉL programokhoz való viszonyában, annak ellenére, hogy a 

LEVÉL nincs explicit meghívva a VIR1 programban, hanem rejtve marad a VIRÁG 

programban. Ha most a programot egy még komplexebb P program megírásához 

modulként használnánk, akkor a VIR1 az új P programhoz való viszonyában alprogram 

lenne. Ezáltal a VIR1 program összes alprogramja a P főprogramnak is automatikusan 

alprogramjává válna. 

6.8 Feladat Hagyd magad a VIRÁG programtól megihletni és rajzolj saját mintákat. 

6.9 Feladat Egészítsd ki a VIRÁG programot úgy, hogy a program végén még egyszer 

megváltoztatod a színt, és beiktatod a MNT3 programot is. Hány paramétere lesz a 

programnak összesen? 

6.10 Feladat Az 5.3 példában megírtunk egy háromparaméteres MEZŐ programot 

tetszőleges X x Y –mezők rajzolására, tetszőleges :HOSSZ oldalhosszúságú négyzetekből. 
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A MEZŐ programnak nincs alprogramja. A feladatod az lesz, hogy moduláris módszerrel 

dolgozzál ki egy ugyanilyen hatású és ugyanazon paraméterekkel rendelkező programot. 

Kiinduló alapként használd fel a NÉGYZET :MÉRET alprogramot. Használd a 

NÉGYZET programot, hogy megírjál egy SOR :MÉRET :Y programot 1 x Y mezők 

megrajzolásához, melyben az Y tetszőleges legyen. Ezután használd a SOR programot 

modulként a MEZŐ program moduláris fejlesztéséhez. 

6.11 Feladat Írjál programot a 2i x 2i –sakktáblák megrajzolásához, ahol i tetszőleges 

egész szám legyen. A négyzetek (az egyes mezők) mérete és színe legyen ugyancsak 

szabadon megválasztható. A programfejlesztés legyen moduláris. Kezdjed tetszőleges 

hosszúságú vastag vonalakkal, majd folytasd tetszőleges nagyságú kitöltött négyzetekkel.  

Megjegyzés az oktatónak: Ennek a leckének a további részeit csak a hatodik osztálytól 

ajánljuk. 

Eddig figyeltünk arra, hogy a főprogramban csak ugyanazok a paraméterek forduljanak 

elő, mint az alprogramjaiban. Például a  

          to VIRÁG :SZÁM :HOSSZ :MÉRET 

            repeat :SZÁM [ LEVÉL :HOSSZ :MÉRET rt 360/:SZÁM ] 

          end 

programban használjuk a LEVÉL alprogramot a :HOSSZ és :MÉRET paraméterekkel. 

Ezért ezeket a paramétereket a VIRÁG főprogram paraméterei közé is felvettük. Ennek az 

eljárásnak az volt az előnye, hogy szemléletesen megfigyelhető volt, amint a  

          VIRÁG 12 130 2 

meghívásakor a három paraméterhez a 12, 130 és 2 értékek lettek hozzárendelve (lásd a 6.4 

ábrán). Mindjárt az is világosan érthetővolt, hogy a LEVÉL alprogram :HOSSZ és 

:MÉRET paraméterei a130 és 2 értékeket kapták, és így számítógép a LEVÉL alprogram 

minden meghívásánál a LEVÉL 130 2 programot hajtotta végre. 

Képzeljük most el, hogy egy olyan virágot szeretnénk rajzolni, melynek különböző levelei 

vannak. Úgy, ahogy az eddigiekben eljártunk, ez nem lenne lehetséges, mert a :HOSSZ és 

:MÉRET paraméterekhez a VIRÁG a b c meghívásával mindjárt az elején rögzített b és c  
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                                                                 6.4 Ábra 

értékeket rendeltünk és aztán a LEVÉL alprogram mindegyik alkalmazása csakis ezekkel 

a rögzített b és c értékekkel, mint LEVÉL b c kell, hogy dolgozzon.  

Megvan a lehetőség arra, hogy a főprogram paramétereit másként nevezzük, mint az 

alprogramokban, és aztán az alprogramokat az új paraméternevekkel hívhatjuk meg. A mi 

példánkban ez így nézhet ki: 

          to VIRÁG3 :SZÁM :H1 :H2 :H3 :M1 :M2 :M3 

          repeat :SZÁM [ LEVÉL :H1 :M1 rt 360/:SZÁM ] 

          repeat :SZÁM [ LEVÉL :H2 :M2 rt 360/:SZÁM ] 

          repeat :SZÁM [ LEVÉL :H3 :M3 rt 360/:SZÁM ] 

          end 

 

6.12 Feladat Írd be a VIRÁG3 utasítást és ellenőrizd a működését a VIRÁG3 12 100 100 

100 1 2 3 és a VIRÁG3 18 80 100 120 1 1.5 2.5 értékekre  

Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik a program, pontosan meg kell figyelnünk, mi 

történik a tárhelyben, amikor a számítógép végrehajtja a programot. A főprogram 

definíciója  

          to VIRÁG3 :SZÁM :H1 :H2 :H3 :M1 :M2 :M3 

értelmében a tárhelyben a VIRÁG3 program mind a hét paraméterének egy-egy regiszter 

lesz lefoglalva. (6.5 (a) ábra) A LEVÉL alprogramot már előbb meghatároztuk, ezért a 

tárhelyben már léteznek a HOSSZ és MÉRET nevű regiszterek, amelyek a LEVÉL 

paramétereinek  
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6.5 Ábra 

felelnek meg (6.5 (a) ábra). Mindegyik regiszterben a 0 szám található, mert bár a 

programok már meg vannak határozva, de még nem hívtuk meg őket konkrét értékekkel. 

Meghívás (futtatás) után 

           VIRÁG3 18 80 100 120 1 1.5 2.5 

a VIRÁG3 főprogram hét paramétere megkapják az értékeiket, amint a 6.5 (b) ábrán 

látható. A LEVÉL alprogram :HOSSZ és :MÉRET paraméternevei különböznek a 

VIRÁG3 főprogram paraméterneveitől, és ezért a megfelelő regiszterek tartalma nem 

változik meg (6.6(b)ábra).  

A főprogram első sorának  

          repeat :SZÁM [ LEVÉL :H1 :M1 rt 360/:SZÁM ] 

végrehajtásakor behelyettesítődnek a paraméterértékek és így létrejön az alábbi utasítás: 
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6.6 Ábra 

          repeat 18 [ LEVÉL 80 1 rt 360/18 ] 

Most következik a legfontosabb pont. A számítógép tudja, hogy a LEVÉL első paramétere 

a :HOSSZ és a második a :MÉRET. Ezért a LEVÉL 80 1 meghívása után a 80-t a 

:HOSSZ paraméterhez, az 1-et pedig a paraméterhez rendeli hozzá. Így a HOSSZ 

regiszter tartalma 80-ra, a MÉRET regiszter tartalma pedig 1-re változik (6.6(c) ábra). A 

program végrehajtásakor tehát 18-szor lesz futtatva a LEVÉL 80 1 utasítás úgy, hogy a 

teknőc minden végrehajtás után rt 360/18 fordulatot teszi.  

A főprogram második sorának 

          repeat :SZÁM [ LEVÉL :H2 :M2 rt 360/:SZÁM ] 

végrehajtásakor a SZÁM, H2 és M2 regiszterek (lásd a 6.6 (d) ábrát) tartalmai lesznek a 

megfelelő paraméterekként behelyettesítve, és így a következő utasítást kapjuk: 

          repeat 18 [ LEVÉL 100 1.5 rt 360/18 ] 

Ezáltal a HOSSZ regiszterben 100, a MÉRET regiszterben pedig 1,5 lesz tárolva (6.6(d) 

ábra).  

          repeat :SZÁM [ LEVÉL :H3 :M3 rt 360/:SZÁM ] 

Ekkor a :SZÁM, :H3 és :M3 paraméterek megkapják a megfelelő regiszterekben tárolt 

értékeket: 

          repeat 18 [ LEVÉL 120 2.5 rt 360/18 ] 
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Ezáltal a HOSSZ regiszterben 120, a MÉRET regiszterben pedig 2,5 lesz behelyettesítve 

(6.6(e) ábra).  

A tárhelyek tartalmainak változásait jól áttekinthetően egy táblázatban szemléltethetjük 

(6.1 táblázat). A 0 oszlop annak a helyzetnek felel meg, amikor a főprogramot a konkrét 

paraméterekkel meghívjuk. Az i. oszlop megfelel annak a tárhely-állapotnak, amely a 

főprogram i. sorának végrehajtása után áll fenn. A táblázat sorai az egyes regisztereknek 

felelnek meg.  

 
                                                                 6.1 Táblázat 

6.13 Feladat Rajzold meg a tárhely adatainak változásait hasonló módon, mint a 6.1 

táblázatban, ha a VIRÁG3 főprogramot a következő konkrét értékekkel hívjuk meg: 

        a) VIRÁG3 12 100 100 100 1 2 3 

        b) VIRÁG3 15 60 80 100 2 2.2 

        c) VIRÁG3 24 90 100 110 0.5 1 2.5 

Hajtasd végre a számítógéppel a főprogramnak ezeket a meghívásait. 

6.14 Feladat Tekintsd meg az alábbi programokat: 

          to NÉGYZET :MÉRET 

            repeat 4 [ fd :MÉRET rt 90 ] 

          end 

 

          to PIRAMIS :N1 :N2 :N3 :N4 

            repeat 4 [ fd :N1 rt 90 ] 

            repeat 4 [ fd :N2 rt 90 ] 
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            repeat 4 [ fd :N3 rt 90 ] 

            repeat 4 [ fd :N4 rt 90 ] 

          end 

Végeztesd el a következő meghívásokat: 

           PIRAMIS 50 75 100 125 

Rajzold meg a :MÉRET, :N1, :N2, :N3 és :N4 paraméterek regisztertartalmának 

változásait hasonlóan, mint a 6.1 táblázatban. 

6.15 Feladat Írjál egy NÉGY4 programot a 6.7 ábrán látható képhez. A NÉGYZET 

:MÉRET programot használd alprogramként, és mind a négy négyzet mérete 

tetszőlegesen választható legyen. 

 
                                                      6.7 Ábra 

Írd le aztán a tárhely tartalmának változásait a NÉGY4 50 100 150 200 meghívásakor.  

6.16 Feladat Írjál egy NÉGYM programot tetszőleges méretű, színesen (pl. feketén) 

kitöltött téglalapok rajzolásához. Majd használd fel alprogramként ezt a programot három 

egymás melletti, színesen kitöltött, tetszőleges méretű téglalap rajzolásához (mint például a 

6.8 ábrán). 

 
                                                              6.8 Ábra 

6.17 Feladat Határozzál meg egy ötparaméteres programot szabályos sokszögek 

megrajzolásához, mindig ugyanabból a starthelyzetből úgy, hogy az oldalhossza 

mindegyiknek 50 legyen. A szögek száma legyen minden esetben tetszőleges, és a 

megrajzoláshoz használja fel ötször az alábbi alprogramot: 
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          to SOKSZÖG :SZÖG 

          repeat :SZÖG [ fd 50 rt360/:SZÖG ] 

          end 

Azokat a paramétereket, amelyek a főprogramban a to és a programnév után állnak, 

globális paramétereknek nevezzük. A VIRÁG3 főprogramban a :SZÁM, :H1, :H2, :H3, 

:M1, :M2 és :M3 a globális paraméterek. A VIRÁG3 program meghívásával konkrét 

értékekre mindezek a paraméterek értékeket kapnak, melyek a program futási ideje alatt 

már nem változnak meg. A 6.1 táblázatban jól láthatjuk, hogy a SZÁM, H1, H2, H3, M1, 

M2 és M3 regiszterek tartalmai nem változnak. Azokat a paramétereket, melyek az 

alprogramokban vannak meghatározva, a főprogram lokális paramétereinek nevezzük. 

Így a :HOSSZ és a :MÉRET a VIRÁG3 főprogram lokális paraméterei. Másrészt a 

:HOSSZ és a :MÉRET a LEVÉL programnak a globális paraméterei. A LEVÉL 

alprogram végrehajtásakor a :HOSSZ és a : MÉRET értékei nem változnak. De mivel a 

VIRÁG3 főprogram végrehajtása közben a LEVÉL alprogramot többször, különböző 

paraméterekkel is meg szabad hívni, a lokális paraméterek értékei a főprogram futási ideje 

alatt többször is megváltozhatnak.  

6.18 Feladat  Határozd meg a 6.14, 6.15, 6.16 und 6.17 feladatokban fejlesztett összes 

program esetében, melyek a globális, és melyek a lokális paraméterei. 

Megjegyzés az oktatónak: 

A 6. lecke elején ugyanazokat a paraméterneveket használtuk mind a fő-, mind pedig az 

alprogramokban. Ezért ezek a paraméterek egyúttal globálisak és lokálisak is voltak. Hogy  

mind ennek mi a jelentősége a program végrehajtásakor, csak a későbbi leckékben fogjuk 

pontosabban megmagyarázni. 

A lokális paramétereket ügyesen alkalmazhatjuk azáltal, hogy azokat váltakozva 

különböző célokra használjuk fel. Az ötödik leckében meghatároztuk a TÉGLA programot 

a :VÍZSZ és :FÜGG paraméterekkel, amely egy VIZSZ x FÜGG méretű téglalapot rajzol. 

Nézzük most azt a feladatot, hogy rajzoljuk meg a 6.9 ábrán látható képet. 

 

                                                                  6.9 Ábra 

 

 

A képet megrajzolhatjuk a TÉGLA kétszeres felhasználásával úgy, hogy a második 

alkalmazáskor a paraméterek szerepeit felcseréljük. A program a következőképpen nézhet 

ki: 

 

 

          to TÉG2 :A :B 

          TÉGLA :A :B 

          TÉGLA :B :A 

          end 
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6.19 Feladat  Ellenőrizd a programot az A = 100 és B = 200 értékekre. Rajzolj egy 

táblázatot (mint a 6.1 táblázat), amely a paraméterértékek átadását dokumentálja. 

6.20 Feladat  Írjál programot pirossal kitöltött téglalapok rajzolásához, melyek VIZSZ x 

FÜGG mérete tetszőlegesen megválasztható legyen. Használd fel ezt a programot olyan 

tetszőleges méretű keresztek rajzolásához, mint a 6.10 ábrán látható. 

 
                                                       6.10 Ábra 

 

Összefoglalás 

Paraméteres programok bennfoglalhatnak paraméteres alprogramokat is. Ilyen 

programoknál két lehetőséget különböztetünk meg: 

      1  Az alprogram paraméternevei a főprogram meghatározásában is szerepelnek. A 

főprogram meghívásakor paraméterértékekként konkrét számokkal, ezek a számértékek 

automatikusan átadódnak az alprogramoknak. Ebben az esetben a főprogram végrehajtása 

közben egyetlen paraméterérték sem változik meg. Ez azt jelenti, hogy a főprogram 

meghívása után a regiszterekben tárolt értékek a főprogram végrehajtása alatt változatlanok 

maradnak. 
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      2  Az alprogramok egyes paraméternevei a főprogram meghatározásában nem 

szerepelnek. Ha ilyen előfordul, akkor a csak az alprogramban előforduló paramétereket 

lokális paramétereknek nevezzük. A főprogram első sorában meghatározott paramétereket 

pedig globális paramétereknek nevezzük. A főprogramnak konkrét számokkal való 

meghívásakor a lokális paraméterek értékei nem lesznek meghatározva. A lokális 

paraméterekhez csak az alprogram meghívásakor rendel a főprogram konkrét 

számértékeket. A lokális paraméterek a globális paramétereknek azokat az értékeit kapják 

meg, amelyek meghíváskor a lokális paraméterek megfelelő helyein állnak. Ha az 

alprogramot többször és különböző globális paraméterekkel futtatjuk, a főprogram lokális 

paramétereinek értéke a meghívásoknak megfelelően változik. 

Ellenőrző kérdések 

Mit jelent a moduláris programfejlesztés? 

Lehet-e egy program egyszerre főprogram és alprogram is? 

Mik a globális paraméterei és mik a lokális paraméterei egy programnak? Mely 

programoknak van lokálisparamétere? 

Változhatnak-e a globális paraméterek értékei a főprogram végrehajtásának ideje alatt? 

Hogyan lehetséges, hogy a lokális paraméterek értékei a főprogram végrehajtása közben 

megváltozhatnak? Magyarázd meg egy példa segítségével. 

Változhatnak-e a lokális paraméterek értékei annak az alprogramnak a végrehajtása 

közben, amelyikben meg lettek határozva? 

Ellenőrző feladatok 

1. Fejlesszél ki egy programot a 6.11 (a) és 6.11(b) ábrákon látható képek 

megrajzolásához. A képek legyenek tetszőleges méretűek.  

 

 

 
                                                                6.11 Ábra 

Rajzold le a 6.12 ábrán látható képet. 
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6.12 Ábra 

2. Fejlesszél ki moduláris módszerrel egy olyan programot, amely olyan képeket tud 

rajzolni, mint a 3.8 ábráján látható. A fekete négyzetek mérete és azok száma (a 

kép magassága) legyen tetszőlegesen megválasztható. 

3. Írjál egy olyan programot, amely piros színű kereszteket rajzol, hasonlóan a 3.11 

ábrán láthatókhoz. A keresztek mérete és száma legyen tetszőleges. 

4. Az alábbi program:  

             to KÖR2 :KER :SZÍN 

              setpencolor :SZÍN 

              repeat 360 [ fd :KER rt 1 ] 

             end 

tetszőleges méretű és tetszőleges színű köröket rajzol. Fejlesszél ki egy LÁNC 

főprogramot, amely a KÖR2 programot alprogramként használja. A LÁNC program 

rajzoljon egy négy körből álló sorozatot, amint a 6.13 ábrán látható. Az egyes körök 

mérete és színe legyen tetszőlegesen megválasztható. Hívd meg aztán a programot 

megválasztott paraméterértékekkel és szemléltesd a regisztertartalmak alakulását úgy, 

amint azt a 6.1 táblázatban tettük. 

 
                                                   6.13 Ábra 
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5. Írjál egy programot a  4.8 ábrán látható kép megrajzolásához. A kép színe és a 6-

szögek oldalhossza legyen tetszőleges. Alprogramként az egyes 6-szögek 

megrajzolásához használja a következő programot: 

             to SZÖG6 :MÉRET 

             repeat 6 [ fd :MÉRET rt 60 ] 

             end 

6. Az 5.1 ábrán öt, különböző méretű, és egyazon kiindulópontból (a bal alsó 

sarokból) megrajzolt négyzet látható. Fejlesszél ki modulárisan egy olyan 

programot, amely öt ilyen négyzetet rajzol, tetszőleges méretben és színben. A 

főprogram használja alprogramként a NÉGYZET :MÉRET programot.  

Hívd meg a programodat 50, 70, 100, 140 és 190 méretű négyzetek megrajzolásához, és a 

regisztertartalmak alakulását szemléltesd egy táblázatban, mint amilyen a 6.1 táblázat.  

7. Írjál egy hasonló programot, mint a 7. ellenőrző feladatban, melyben azonban 

négyzetek helyett szabályos 8-szögeket rajzolj. 

Megoldások kiválasztott feladatokhoz 

6.7 Feladat  Ha a :HOSSZ paraméternek a 180
o
 értéket választjuk, egy kört kapunk. A 

:MÉRET paraméter tetszőleges marad és meghatározza a kör nagyságát. Így mindkét 

program 

          LEVÉL 180 x  és  KÖRÖK x 

ugyanazt a képet rajzolja, mégpedig egy szabályos 360-szögként megrajzolt kört, melynek 

oldalhossza x. 

6.15 Feladat  Mivel mind a négy méretet tetszőlegesnek akarjuk, négy paramétert 

használunk, mégpedig a NÉGYZET alprogram mindegyik meghívásához egy másikat. 

Emellett arra is ügyelünk, hogy az egyes négyzetek között kis távolságok maradjanak. 

             to NÉGY4 :G1 :G2 :G3 :G4 

             NÉGYZET :G1 

             rt 90 pu fd :G1+3 pd lt 90 

              NÉGYZET :G2 

             rt 90 pu fd :G2+3 pd lt 90 

             NÉGYZET :G3 

             rt 90 pu fd :G3+3 pd lt 90 

             NÉGYZET :G4 

             rt 90 pu fd :G4+3 pd lt 90 

             end 
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A NÉGY4 50 100 150 200 meghívásakor a G1 G2 G3 és G4 regiszterek tartalmának 

változását a 6.2 táblázat szemlélteti. 

 
                                                               6.2 Táblázat 

Az áttekinthetőség kedvéért csak azokat az értékeket írjuk be a táblázatba, amelyek 

megváltoztak. Különben a táblázat első négy sorában az értékek mind azonosak lennének. 

6.17 Feladat  Mivel a SOKSZÖG programmal a megrajzolt sokszögek után mindig az 

eredeti startpozícióba jutunk vissza, ez a feladat könnyen megoldható. 

          to SOKSZ5 :SZ1 :SZ2 :SZ3 :SZ4 :SZ5 

            SOKSZÖG :SZ1 SOK :SZ2 SOKSZÖG :SZ3 

            SOKSZÖG :SZ4 SOKSZÖG :SZ5 

          end 

Így a :SZ1, :SZ2, :SZ3, :SZ4 és a :SZ5 a SOKSZ5 főprogram globális paraméterei, és a 

:SZÖG (a SOKSZÖG programból) pedig a SOKSZ5 főprogram lokális paramétere. 

  


