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7. Lecke 
 

A programhossz és a számítási komplexitás optimalizálása 

Megjegyzés az oktatónak: Egyfelől ebben a leckében nem tanulunk új programozási 

technikát, ezért át lehet ugrani anélkül, hogy az nehezítené a következő leckék megértését. 

Másfelől ebben a leckében fedezhetjük fel az első kapcsolatot az informatika néhány 

alapvető problémájával - a programok (rendszerek) algoritmikus komplexitásával 

(bonyolultság) és a számítási komplexitással, mint a számításigény mértékével. Ezeknek a 

komplexitás-mértékeknek az optimalizálásánál izgalmas hatékonyítási feladatok adódnak, 

melyek megoldásához remekül lehet vetélkedőket szervezni az osztályban.  

A programozási eljárások fejlődésének vezérfonala a programozók egészséges lustasága 

volt, ami ahhoz is vezetett, hogy a programokat gyakran a lehető legrövidebb formában 

írják meg. Ebben az értelemben mondjuk azt, hogy megpróbáljuk a programhosszat 

optimalizálni, ami ebben az esetben minimalizálást jelent. De mit is jelent pontosan a 

programhossz mértéke? Legelőször is egy pontos és egységes definícióban 

(meghatározásban) kell megegyeznünk. Egyrészt mérhetnénk a program hosszát a benne 

található szimbólumok (betűk, számok, stb.) számával, másrészt mértékként vehetnénk a 

szavak és számok mennyiségét, vagy a programsorok számát. A szimbólumok száma 

ugyan pontosabbnak tűnik, de ebben az esetben arra törekednénk, hogy a programokat és 

paramétereket minél rövidebben, lehetőleg csupán egyetlen betűvel nevezzük meg. 

Márpedig azt tanultuk, hogy egy program olvasása és ismételt felhasználhatósága 

tekintetében ez az eljárás egy bizonyos mértéken túl már nem előnyös stratégia. 

7.1 Feladat Miért nem jó mértéke a programhossz mérésének a program sorainak száma? 

Egy program hosszát a programban található utasítások számával fogjuk mérni. Így az 

alábbi program  

          fd 100 rt 90 fd 100 rt 90 fd 100 rt 90 fd 100 rt 90 

hossza 8, mert benne az fd utasítás négyszer, az rt utasítás szintén négyszer fordul elő.  

A 100 x 100 méretű négyzet rajzolásának rövidebb programja a 

         repeat 4 [ fd 100 rt 90 ], 

mert itt a három utasításnév csak egyszer fordul elő. A program hossza tehát 3.  

7.2 Feladat Határozd meg az 1.17 feladatban, és a 2.2 és 2.3 példákban szereplő 

programok hosszait! 

Most már tudjuk, hogyan mérhető az alprogram nélküli programok hossza. Miként kell 

azonban eljárni, ha alprogramokat is használunk? Vigyáznunk kell, hogy valóban a kód 

hosszát (szakkifejezéssel bonyolultság vagy algoritmikus komplexitás) mértékét kapjuk. 

Tehát arról van szó, hogy hány utasításnevet kell leírni egy papírlapra ahhoz, hogy a 

főprogramot annak összes alprogramjával együtt maradéktalanul leírjuk. Ez nagyjából 
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megfelelne annak a tárhely-méretnek, amely a számítógépben a program tárolásához 

szükséges. 

Tekintsük a következő programot: 

         NÉGYZET 50 NÉGYZET 100 

         rt 180 

         KÖRÖK 2 KÖRÖK 3 KÖRÖK 2.5 

Tudjuk, hogy a programok utasításokként működnek. Ez a főprogram tehát kétszer 

használja a NÉGYZET utasítást, egyszer az rt, és háromszor a KÖRÖK utasítást. Vagyis 

pontosan hat utasítást írtunk le. Azonban a program teljes leírásához a NÉGYZET és a 

KÖRÖK programokat is le kell írni.  

          to NÉGYZET :MÉRET 

           repeat 4 [ fd :MÉRET rt 90 ] 

          end 

          to KÖRÖK :HOSSZ 

            repeat 360 [ fd :HOSSZ rt 1 ] 

          end 

Mindkét program, NÉGYZET és KÖRÖK, egy-egy sorból áll, mely három-három 

utasítást tartalmaz. .Függetlenül attól, hogy egy főprogramban ezeket a programokat 

alprogramként hányszor hívjuk meg, ezeknek a hossza a főprogram leírásánál csak egyszer 

számítódik be. Így tehát a programunk hossza 

 

           6                 +             3                 +             3                   = 12 

                                          

          Főprogram                 NÉGYZET                    KÖRÖK  

7.3 Feladat  A 3. leckében megírtuk a SAKK4 programot, amely egy 4 x 4 –es sakkmezőt 

rajzol. Határozd meg a hosszát. Figyelj arra, hogy először a SORA, SORB, NÉGYZ100, 

FEK100 és VAST100 programok hosszát kell meghatároznod.  

7.4 Feladat Határozd meg azoknak a programoknak a hosszát, amelyeket a 3.20 és 3.21 

feladatok megoldásához írtál.  

7.1 Példa  A 2.2 példának megoldásában a következő programot írtuk: 

          repeat 2 [ fd 20 rt 90 fd 200 rt 90 ] 

          rt 90 fd 20 lt 90 
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          repeat 9 [ fd 20 rt 180 fd 20 lt 90 fd 20 lt 90 ],  

amely a 2.6 ábrán látható képet (egy 20 x 20 –as négyzetekből felépülő 1 x 10 –es mezőt) 

rajzolja meg. Ennek a programnak a hossza 15. A másik program 

        repeat 10 [ repeat 4 [ fd 20 rt 90 ] rt 90 fd 20 lt 90 ], 

amely ugyanazt a képet rajzolja, csak 7 hosszúságú. Lehetne-e ezen még javítani? A 

program megismételi tízszer ugyanazt a tevékenységet: rajzol egy négyzetet, majd a 

teknőcöt újra a kiinduló pozícióba mozgatja, hogy onnan megrajzolhassa a következő 

négyzetet. Ha azonban sikerül a négyzetet ügyesen rajzolnunk úgy, hogy a teknőc egy 

előnyösebb helyzetben fejezze be az egyes négyzetek rajzolását, akkor a ciklus második 

részében valamit meg lehetne takarítani. Az alábbi programmal: 

          repeat 7 [ fd 20 rt 90 ] 

ugyancsak egy négyzetet rajzolunk. Viszont a teknőc olyan pozícióban fejezi be a négyzet 

megrajzolását, amiből kiindulva máris megrajzolhatja a következő négyzetet, csupán a rt 

90 utasítás szükséges, hogy a helyes irányba nézzen. Tehát a program: 

        repeat 10 [ repeat 7 [ fd 20 rt 90 ] rt 90 ]. 

Ennek a programnak a hossza 5. Ha ezt az ötletet felhasználjuk tetszőleges 1 x n mező 

rajzolására, melyben n és a négyzetek nagysága tetszőleges, a következő rövid programot 

írhatjuk: 

          to SORMEZŐ :N :MÉRET 

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

          end 

Ha a to és end utasításokat nem számítjuk be (és ezáltal csak a programtest méretét 

mérjük), egy 5 hosszúságú programmal bármely 1 x n méretű mezőt meg tudunk rajzolni. 

7.5 Feladat Használd fel a 7.1 feladat ötletét egy rövid program megírásához, amely 

tetszőleges m x n mezőket rajzol. 

7.6 Feladat Írjál programot a 2.16 ábra képének a megrajzolásához. Igyekezzél a 

programhosszat minimalizálni.  

7.7 Feladat Írjál egy minél rövidebb programot a 2.18 ábra képének megrajzolásához. 

7.8 Feladat Írjál egy minél rövidebb programot 2.22 ábra képének megrajzolásához. 

7.9 Feladat Próbáld megrövidíteni a SAKK4 programot, amely egy 4 x 4 mérető sakk 

mezőt rajzolt. 

Miközben igyekszünk rövid programokat kifejleszteni, új ötleteink jöhetnek. Például 

miközben a 2.3 ábrán látható képhez igyekszünk rövid programot írni, észrevehetjük, hogy 
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a programot felépíthetjük az egyik lépcsősor ügyes megismétlésére. Az alapgondolat az, 

hogy lépcsőt felfele és lefele ugyanazzal a programmal meg lehet rajzolni: 

          to LÉPCSŐ  

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

          end 

Csupán a teknőc helyes kezdeti pozícióját kell biztosítani. Az alábbi program 

          LÉPCSŐ rt 90 LÉPCSŐ fd 40 lt 90 LÉPCSŐ rt 90 LÉPCSŐ  

pontosan a kívánt rajzot fogja megrajzolni,ahogyan a 2.3 ábráján látható. Ennek a 

programnak a hossza csak 8 + 5=13. 

 

7.10 Feladat Írjál egy rövid programot a 7.1 ábra mintájához. A lépcsőfokok száma és 

mérete legyen tetszőleges.  

 
                                                                7.1 Ábra 

7.11 Feladat Próbáljál írni egy rövid programot a 2.3 ábrán látható, de tetszőleges számú 

piramis megrajzolásához. A lépcsőfokok száma legyen tetszőleges, magassága pedig 

legyen 5 egység. 

A programozási eljárások fejlődésével kapcsolatban többször is a programozók egészséges 

lustaságára hivatkoztunk. De hát amilyen az élet, nem igazán okos dolog egy elvet minden 

körülmények között más elvek fölé helyezni. Ezt az informatikusok sem teszik. A rövidebb 

programok ugyanis nem mindig a leggyorsabbak is. És a hatékonyság a programozásban 

rendkívül fontos. A hatékonyságot a számítási komplexitás segítségével mérjük. Ezzel azt 

a munkamennyiséget mérjük, amelyet egy számítógép a program végrehajtásához kell, 

hogy teljesítsen. 

Ez a mérés különböző pontosságú lehet. Nézzük meg a számítási komplexitásnak egy 

nagyon egyszerű, de reális mérését. Megszámoljuk a végrehajtott alaputasítások, mint pl. a 

fd, bk, rt, lt, pu, pd, setpencolor, stb. mennyiségét. Lehetséges, hogy pl. a rt 90, fd 100 

vagy a pu utasítások végrehajtásának időigénye különböző, de itt most eltekintünk a 
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különbségektől. Pontosabban, a fd 200 és a fd 10 végrehajtásának ideje különböző lehet, 

de a különbségeknek a mérésétől itt eltekintünk.
1
  

Egy rövid program nem garancia a hatékonyságra. Elemezzük a 7.1 példában kifejlesztett 

programot 

        repeat 10 [ repeat 7 [ fd 20 rt 90 ] rt 90 ], 

amely valószínűleg a lehető legrövidebb program a 26. ábra képének megrajzolására. 

Mennyi ennek a számítási komplexitása? Az alábbi programrészben  

        repeat 7 [ fd 20 rt 90 ] 

az fd és rt utasításokat hétszer lesznek megismételve. Ez megfelel 7 · 2 = 14 végrehajtott 

utasításnak. A repeat 10 [ … ] ciklusban ez a programrész tízszer ismétlődik meg, és az 

utolsó rt 90 utasítás is tízszer ismétlődik. Így a végrehajtott utasítások száma összesen 

          10 · (14 + 1) = 150  

A hosszú 

        repeat 2 [ fd 20 rt 90 fd 200 rt 90 ] 

        rt 90 fd 20 lt 90 

        repeat 9 [ fd 20 rt 180 fd 20 lt 90 fd 20 lt 90 ] 

program számítási komplexitása viszont csak 

 

      2 · 4       +       3       +       9 · 6      =  65. 

     

      1. sor            2. sor            3. sor 

7.12 Feladat  Határozd meg az alábbi program számítási komplexitását: 

a) repeat 10 [ fd 20 rt 90 fd 20 lt 90 ] fd 50 rt 90 fd 10 

b) repeat 10 [ repeat 4 [ fd 20 rt 90 ] rt 90 fd 20 lt 90 ] 

Most tegyük fel azt a kérdést, hogy lehet-e gyorsabb programot írni az 1 x 10 –es mező 

megrajzolásához (2.6 ábra). Az alapgondolat nyilvánvalóan az, hogy lehetőség szerint 

kerüljük el ugyanannak a programszakasznak a többszöri megismétlését. A négyzet 

megrajzolása a 

          repeat 7 [ fd 20 rt 90 ] 

programmal ugyan a legrövidebb formájú , de a négyzet négy oldalából három oldalon a 

teknőcnek kétszeresen kell végighaladnia. Egy ötlet lehetne például az, hogy a 

                                                 
1
 A fd 100 végrehajtási ideje semmi esetre sem 10-szerese a fd 10 végrehajtási idejének. A legidőigényesebb 

ugyanis az utasítás meghívása és ezért egy hozzávetőleges mérésnél elhanyagolhatjuk a paraméter nagyságát. 
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          repeat 3 [ fd 20 rt 90 ] 

programmal először a négyzeteknek csupán három oldalát rajzoljuk meg (lásd a 7.2 ábrán), 

majd a hiányzó alsó oldalakat a fd 200 utasítással egyszerre húzzuk meg. 

 
                                                               7.2 Ábra 

A megfelelő program ekkor így néz ki: 

          repeat 10 [ repeat 3 [ fd 20 rt 90 ] rt 90 ] lt 90 fd 200 

Ennek a programnak a számítási komplexitása  

          10 · (3 · 2 + 1) + 2 = 72. 

7.13 Feladat Láthatjuk, hogy a program nem a leggyorsabb, hiszen a 2.2 példában már 

írtunk egy olyan programot is (a második megoldás), amelynek számítási komplexitása 65. 

Tudnál-e egy még hatékonyabb programot írni a 2.6 ábráján látható létra megrajzolásához? 

Megoldható kéne, hogy legyen legkevesebb 60 végrehajtott utasítással. 

7.14 Feladat  Keress egy hatékony programot a  4.6 ábra képének megrajzolásához. 

Próbáld meg továbbá ezt tíz egymás melletti hatszögre is megadni.   

7.15 Feladat  A 2.3 példában írtunk egy programot a 2.12 ábrához. Határozd meg ennek a 

számítási komplexitását és fejlesszél ki egy ennél hatékonyabb programot. 

7.16 Feladat Írjál egy hatékony programot a 2.15 ábra alakzatának megrajzolásához. 

Eddig csak olyan programok számítási komplexitását vizsgáltuk, melyek egy ciklus 

ismétlésének számát paraméter használata nélkül adják meg. Az ismétlések száma egy 

konkrét szám volt, ezért a program számítási komplexitását is meg tudtuk adni egy konkrét 

értékkel. Ha azonban a repeat-utasítás egy paraméterrel egészülne ki, akkor a számítási 

komplexitás az aktuális paraméterértéktől függne. Ezért a számítási komplexitást egy 

aritmetikai kifejezéssel írjuk le, melyben szerepelnek a paraméternevek. A következőkben 

a P program számítási komplexitásának meghatározására bevezetjük az Idő(P) kifejezést.    

Tekintsük a következő programot: 

          to LÉTRA :SZÁM 

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

          end 

A LÉTRA program számítási komplexitása függ a :SZÁM paraméter értékétől, és a 

következőképpen fejezhető ki: 
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          Idő (LÉTRA) = SZÁM · (4 · 2 + 3) = 11 · SZÁM . 

7.17 Feladat  A :SZÁM nyilvánvalóan az egymás mellé rajzolt négyzetek számának felel 

meg. Tudnál-e programot írni ugyanilyen képek osztályához, melynek számítási 

komplexitása kisebb legyen, mint 7 · SZÁM?   

Elemezzük most a következő, X x Y – mezőt megrajzoló többparaméteres program 

számítási komplexitását. 

          to MEZŐ :X :Y :MÉRET 

           repeat :X [ repeat :Y [ RÉSZ :MÉRET ]  

  lt 90 fd :Y * :MÉRET rt 90 fd :MÉRET ] 

          end 

 

A MEZŐ program használja a RÉSZ alprogramot. 

           to RÉSZ :MÉRET 

           repeat 3 [ fd :MÉRET rt 90 ] rt 90 

          end 

 

A  RÉSZ alprogram számítási komplexitása 3 · 2 + 1 = 7. Így az a  

          repeat :Y [ RÉSZ :MÉRET ] 

programrészlet komplexitása pontosan 7·Y. Összegezve, a MEZŐ főprogram számítási 

komplexitása 

           Idő(MEZŐ) = X · (7 · Y + 4) = 7 · X · Y + 4 · X   

7.18 Feladat Próbálj meg írni egy programot az X x Y mezők megrajzolására úgy, hogy 

annak számítási komplexitása kisebb legyen, mint 6 · X · Y.  

7.19 Feladat Írjál egy programot tetszőleges szögű szabályos sokszögek rajzolásához és 

határozd meg annak számítási komplexitását.  

7.20 Feladat Határozd meg az alábbi NNN program számítási komplexitását. 

          to NNN  :SZ :HOSSZ :FOK 

           repeat :SZ [repeat 4 [ fd :HOSSZ rt 90 ] rt :FOK ] 

          end 
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Összefoglalás 

A programok többféle szempont szerint is minősíthetők. A legfontosabb ezek közül a 

helyesség. Ez alatt azt értjük, hogy a program pontosan azt teszi, amit mi attól elvárunk. 

Később arról is tanultunk, hogy az áttekinthető, moduláris programtervezés is fontos. A 

moduláris tervezés nem csak magát a tervezési folyamatot egyszerűsíti le, hanem a 

program helyességének a vizsgálatát, és adott esetben a hibakeresést is megkönnyíti. Ezen 

kívül a programunk mások számára is könnyebben olvasható, és ez által érthetőbb lesz. Ez 

a program továbbfejleszthetősége tekintetében igen fontos. 

Ebben a leckében megtanultuk, hogy a programokat azok hossza és számítási komplexitása 

(bonyolultsága) szerint is lehet minősíteni. Egy programnak a hosszúsága a leírásának a 

mérete. Ezt nevezzük kód-, vagy algoritmikus komplexitásnak is, melynek mértéke a 

programban előforduló utasítások száma. Ez a mérték a programhoz szükséges tárhely 

méretét is meghatározza. Azonban nem mindig az a legfontosabb, hogy egy program a 

lehető legkisebb hosszúságú legyen. Ha ezzel a program áttekinthetősége vagy moduláris 

szerkezete elvész, a rövidebb leírási forma nem a legelőnyösebb.    

A helyesség és ez által a megbízhatóság kritériuma után a programok értékelésének a 

legfontosabb szempontja azok számítási komplexitása. A számítási komplexitást a 

számítógép által végrehajtandó utasítások számával mérjük. Ez a szám függhet a 

programparaméterek értékeitől, amennyiben azok a ciklusok ismétléseinek számát 

határozzák meg. 

Ellenőrző kérdések 

1. Mi az előnye a rövidebb programnak? 

2. Hogyan mérhető egy program hosszúsága? 

3. A program hossza mindig egy konkrét szám, vagy pedig függhet a 

paraméterértékektől? 

4. Miért annyira fontos számunkra a számítási komplexitás? 

5. Hogyan mérhető a számítási komplexitás? 

6. Miért függhet a számítási komplexitás a paraméterértékektől? 

7. Hogyan mérjük azoknak a programoknak a hosszát, amelyek alprogramokat is 

tartalmaznak? 

8. Hogyan jársz el az olyan programok számítási komplexitásának meghatározásában, 

amelyek több, egymásba ágyazott ciklust tartalmaznak? 

Ellenőrző feladatok 

1. Írj egy programot a 7.3 ábrán látható kép megrajzolásához, és határozd meg annak 

hosszát. Próbáld meg a programod hosszát minimalizálni. 
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                                                                 7.3 Ábra 

9. Fejlessz ki egy hatékony programot a 7.3 ábra alakzatához és próbáld meg annak 

számítási komplexitását minimalizálni. 

10. Írjál két programot a 7.3 ábrán látható kereszthez hasonló kereszt-alakzatok 

osztályához úgy, hogy a négyzetnagyság, a magasság (a függőlegesen rajzolt 

négyzetek száma), valamint a szélesség (a vízszintesen rajzolt négyzetek száma) 

tetszőlegesen választható legyen. Az első program fejlesztésekor figyelj arra, hogy 

a program minél rövidebb legyen. A második programnál igyekezz annak számítási 

komplexitását minimalizálni.  

11. Írjál két programot, melyek a 7.4 ábra alakzatát rajzolják meg. Az első programnál 

figyelj a programhosszra, a másodiknál pedig a hatékonyságra. 

 
                                                                 7.4 Ábra 

12. Írjál programokat a 2.19 ábra alakzatának megrajzolásához. Igyekezzél először a 

programhosszat, majd a számítási komplexitást minimalizálni. 
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13. Írjál programot a fekete téglalapok rajzolásához. A két oldalhossz legyen 

tetszőleges. Igyekezzél először a programhosszat, majd a számítási komplexitást 

minimalizálni. 

14. A harmadik leckének a 3. ellenőrző feladatában kifejlesztettél egy programot a 3.8 

ábra alakzatához. Vizsgáld meg a program hosszát és számítási komplexitását, és 

próbáld meg azokat minimalizálni. 

15. Legkevesebb mekkora kell, hogy legyen annak a programnak a számítási 

komplexitása, amelyik egy szabályos X-szöget rajzol? 

16. Írjál programokat egy 5 x 10 mező megrajzolásához, melynek négyzetei tetszőleges 

nagyságúak. Igyekezzél először a programhosszat, majd a számítási komplexitást 

minimalizálni. 

17. Írjál két programot a klasszikus 8 x 8 sakktábla megrajzolásához tetszőleges 

négyzetnagysággal. Ehhez alprogramként használhatod bármely eddig kifejlesztett 

programot.  Az első programodnál minimalizáld a programhosszat, a másodiknál 

pedig figyelj a hatékonyságra.  

 

Megoldások kiválasztott feladatokhoz 

7.3 Feladat  

A SAKK4 program a következőképpen nézett ki: 

          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 

Ezért igaz, hogy 

          Hossz(SAKK4 ) ≤ 11 + Hossz(SORA) +  Hossz(SORB). 

Azt írjuk, hogy „≤”, nem pedig, hogy „=”, mert a SORA és SORB programok azonos 

alprogramokat is tartalmazhatnak, melyeket azonban nem számolunk be kétszeresen a 

leírási komplexitásba. Amint láthatjuk, az alábbi két program esetében ez így is van: 

          to SORA 

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

    end 

és 
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          to SORB 

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

          end 

Láthatjuk, hogy: 

          Hossz(SORA) = 6 + Hossz(FEK100) + Hossz(NÉGYZ100) és 

          Hossz(SORB) = 6 + Hossz(FEK100) + Hossz(NÉGYZ100). 

A Hossz(SAKK4 ) kiszámításához a Hossz(FEK100) és Hossz(NÉGYZ100) hosszát csak 

egyszer vesszük figyelembe. 

          Hossz(SAKK4 ) = 23 + Hossz(FEK100) + Hossz(NÉGYZ100). 

A NÉGYZ100 program hossza 3. A FEK100 programot a következőképpen írjuk le: 

          to FEK100 

           repeat 100 [ VAST100 ] 

 end 

tehát igaz, hogy: 

          Hossz(FEK100) = 2 + Hossz(VAST100), 

 

És így azt kapjuk, hogy: 

          Hossz(SAKK4 ) = 23 + 2 + Hossz(VAST100) + 3 = 28 + Hossz(VAST100) 

A VAST100 program hat utasításból áll (a 3.1 ábra) és nem tartalmaz további alprogramot. 

A programhossz elemzését tehát a következőképpen zárhatjuk le: 

          Hossz(SAKK4 ) = 28 + 6 = 34. 

7.6 Feladat   A :MÉRET négyzetnagyságú és X x Y méretű mezők rajzolásához, ahol X 

és Y páros számok, egy új stratégiát használunk, mégpedig igyekszünk a lehető legtöbb 

hosszú vonalat rajzolni. Kezdjük a  

          to FOG1 :X :Y :MÉRET 

           repeat :Y / 2 [ AE :X :MÉRET ] 

          end           

programmal, amelyik az  AE alprogramot tartalmazza: 
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          to AE :Z :MÉRET 

           fd :Z * :MÉRET rt 90 fd :MÉRET rt 90         

           fd :Z * :MÉRET lt 90 fd :MÉRET lt 90         

          end           

Az Y = 6 értékre a FOG1 program a 7.5 ábrán látható alakzatot rajzolja. Az alakzat 

magassága X x MÉRET.  

 

 
                                                                 7.5 Ábra 

Ha most a teknőcöt lt 90 –el elfordítjuk és egy hasonló mintát rajzoltatunk vele, amelyben 

azonban felcseréljük az X –et és az Y –t, akkor a következő programot kapjuk:    

          to MEZŐ1 :A :B :MÉRET 

           FOG1 :A :B :MÉRET 

            lt 90  

           FOG1 :B :A :MÉRET 

           fd :B * :MÉRET bk :B * :MÉRET lt 90 

           fd :A * :MÉRET 

          end 

Írd be a programot és ellenőrizd az összes alprogram hatását, valamint a főprogramét is. 

Elemezzük most a MEZŐ1 hosszát. Kezdjük az alprogramok hosszával: 

                Hossz(AE) = 8 

                Hossz (FOG1) = 2 +  Hossz(AE)        = 2 + 8 = 10 

         Hossz (MEZŐ1) = 7 + Hossz (FOG1)  = 7 + 10 = 17. 



7.Lecke / 13. 

  

 

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

 

 

Szép rövid ez a program! Tudnád-e még tovább javítani? Próbáld meg kiegészíteni 

páratlan X és Y értékekre. 

 

7.10 Feladat  Nevezzük :LF –nek a lépcsőfokok számát és :MÉRET –nek azok méretét.  

 

          to MINTA :LF :MÉRET 

            repeat 4 [repeat :LF [ fd :MÉRET rt 90 fd :MÉRET lt 90 ] rt 90 ] 

          end 

A program hossza 7. 

7.17 Feladat  A bk utasítás megfelelő használatával több fordulást is megtakaríthatunk:  

          to LTR :SZÁM 

            repeat :SZÁM [ fd 20 bk  20 rt 90 fd 20 lt 90 ] 

          end 

A LTR számítási komplexitása 5 · SZÁM + 3. 

7.18 Feladat Elemezzük a MEZŐ1 program hosszát, melyet a 7.6 feladat megoldási 

javaslatában fejlesztettünk ki. 

Kezdjük az alprogramokkal: 

                 Idő(AE) = 8 

                 Idő(FOG1) = Y/2, 

ahol Y a FOG1 második paramétere. Tehát egy A x B-mező rajzolására igaz, hogy: 

               Idő(MEZŐ1) = B/2 + 1 + A/2 + 4 = 5 + ½ · (A+B). 

Ez lényegesen előnyösebb, mint 7 · A · B + 4 · A.  

 

 

 

 

 

  


