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8. Lecke 

Változók és a make utasítás  

Az eddigiek során már tanultunk néhány olyan módszert, melyek segítségével jól 

strukturált programokat tudtunk fejleszteni. Például igencsak hasznosnak bizonyult a 

paraméterek elve. A paramétereknek köszönhetően olyan programokat tudtunk írni, 

melyek alakzatok egész osztályának megrajzolására alkalmasak. A paraméterérték 

megválasztásával a program meghívásakor egyszerűen tudjuk meghatározni, melyik 

alakzatot rajzolja meg. Ezáltal olyan programokat írhatunk, melyek tetszőleges méretű 

négyzeteket, téglalapokat, köröket, vagy egyéb alakzatokat rajzolnak. Adódnak azonban 

olyan helyzetek, melyekben a paraméterek használata nem nyújt elég segítséget. Tekintsük 

a következő feladatot. Rajzolnunk kell tetszőleges számú négyzetet úgy, amint a 8.1 ábrán 

látható. Elkezdjük a 20 x 20 méretű négyzettel és folytatjuk egyre nagyobbakkal úgy, hogy 

minden következő négyzet 10 egységgel legyen nagyobb, mint az előző.  

Ilyen alakzatok megrajzolásához használhatjuk a NÉGYZET :MÉRET programot a 

következőképpen:  

          NÉGYZET 20 

          NÉGYZET 30 

          NÉGYZET 40 

          NÉGYZET 50 

          NÉGYZET 60 

Hogy a program milyen hosszú lesz, attól függ, hogy hány növekvő méretű négyzetet 

kívánunk rajzolni. A különböző számú ilyen négyzetet tartalmazó alakzat megrajzolására 

külön programot kell írnunk.  

 
                                                    8.1 Ábra 
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Mi azonban a végtelen sok program megírása helyett jobban szeretnénk egyetlen egyet, 

mégpedig úgy, hogy egy paraméter bevezetésével a növekvő négyzetek számát 

tetszőlegesen alakíthassuk.  

Ennek a kívánságnak a megvalósítása a változók elvén alapul. A változók bizonyos 

értelemben a paraméterek általánosításai, amennyiben a program számára lehetővé tesszük, 

hogy futtatás közben a paraméter értékeit megváltoztassa. Egy ilyen lehetőséggel: SZÁM  

mennyiségű négyzet rajzolásához a következő módon írhatnánk programot ( a kódban 

szereplő „Növeld :MÉRET értékét 10 –el”  parancsot a Logo így még nem hajtja végre  ):  

       to SOKNÉGYZ :MÉRET :SZÁM                                                                                                          

          NÉGYZET :MÉRET                         

          Növeld :MÉRET értékét 10 –el 

          NÉGYZET :MÉRET 

          Növeld :MÉRET értékét 10 –el                      :SZÁM  -szor 

          …                                                                             

          NÉGYZET :MÉRET 

          Növeld :MÉRET értékét 10 –el 

        end  

A fenti formában megírt programnál rögtön szembetűnik, hogy az alábbi két sor: 

          NÉGYZET :MÉRET                         

          Növeld :MÉRET értékét 10 –el 

:SZÁM –szor ismétlődik. Ez egy olyan ciklusra ad lehetőséget, amelyen :SZÁM –szor fut 

végig, és ez a következő programhoz vezetne: 

       to SOKNÉGYZ :MÉRET :SZÁM                                                                                

          repeat :SZÁM [ NÉGYZET :MÉRET Növeld :MÉRET értékét 10 –el ]                        

       end       

A :MÉRET értékének 10 –el való növelését az alábbi utasítással érjük el: 

       make ”MÉRET :MÉRET+10 
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Hogyan hajtja végre a számítógép a make utasítást? 

A make utasítás azt jelzi a számítógépnek, hogy változtassa meg annak a paraméternek az 

értékét, amelyik a make után álló ” jelet követi. Minden, ami ettől jobbra áll, egy 

aritmetikai kifejezés, amelynek az értéke kiszámítandó, és amely eredménye a 

megváltoztatandó paraméter nevét viselő tárhelyen lesz tárolva. Ezt a következőképpen 

lehet szemléltetni: 

 

 

 

          make                                         ”A                                   Aritmetikai kifejezés 

             

Utasítás egy paraméter     A megváltoztatandó          Az új paraméterérték kiszámítása 

megváltoztatására                    paraméter neve                      

A továbbiakban azon paramétereket, amelyek értéke a program futtatása közben 

megváltozik többé nem paramétereknek, hanem változóknak fogjuk nevezni. A név jelzi, 

hogy egy olyan értékről van szó, amely megváltozhat. A  

          make ”MÉRET :MÉRET+10 

utasítást a számítógép a következőképpen hajtja végre. Először veszi az aritmetikai 

kifejezést, és a :MÉRET –et behelyettesíti a :MÉRET aktuális értékével. Azután ehhez az 

értékhez hozzáadja a 10-et és az eredményt a MÉRET regiszterben tárolja. Ezt követően 

tehát a MÉRET regiszterben az előzőnél 10-el nagyobb érték lesz tárolva. A program 

tehát, amely tetszőleges számú, mindig 10-el növekvő négyzetből álló alakzatot rajzol, így 

fog kinézni: 

          to SOKNÉGYZ :MÉRET :SZÁM                                                                                

           repeat :SZÁM [ NÉGYZET :MÉRET make ”MÉRET :MÉRET + 10 ]                        

          end 

A :MÉRET a programnak egy változója, a :SZÁM pedig egy paramétere. A „változó” 

általánosabb fogalom, mint a „paraméter”. Ez azt jelenti, hogy egy program paraméterei 

speciális változók, amelyek értéke a program futtatása közben nem változik meg. 

8.1 Feladat Írd be a SOKNÉGYZ programot és teszteld a következő meghívásokra:                   

                     SOKNÉGYZ 20 20 

                     SOKNÉGYZ 100 5 

                     SOKNÉGYZ 10 25. 

8.2 Feladat A SOKNÉGYZ program segítségével egy sorozat négyzetet rajzolunk, 

melyek mindig  10-el növekednek. Tegyük lehetővé a :VÁLTOZÁS paraméterrel, hogy 

tetszőleges értékkel növelhessük a méretet. Ki tudnád-e egészíteni ennek megfelelően a 

SOKNÉGYZ programot SOKNÉGYZ1 programmá?                 
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8.3 Feladat Írjál programot tetszőleges számú egyenlő oldalú háromszög rajzolásához, 

amint a 8.2 ábrán látható. Az oldalak mérete mindig 5-el növekedjen, és a legkisebb 

háromszög oldalhossza: MÉRET legyen tetszőleges. 

 
 

                                                                 8.2 Ábra                                                                                                                              

8.4 Feladat Tanultuk már, hogyan lehet adott méretű csigákat rajzolni. Írj most egy olyan 

programot, amellyel tetszőleges méretű csigákat rajzolhatunk úgy, amint azt a 8.3 ábrán 

láthatod. 

 
                                                                       8.3 Ábra 

8.5 Feladat A SOKNÉGYZ program segítségével egy sorozat olyan négyzetet rajzoltunk, 

melyeknek volt egy közös szögük. Hasonlóan jártunk el a 8.3 feladatban. Szabályos 

négyzetek helyett növekvő oldalhosszúságú szabályos háromszögeket rajzoltunk. 

Fejlesszél ki most egy olyan programot, amely szabályos sokszögek tetszőleges 

hosszúságú sorozatát rajzolja meg. Legyen a kiindulási oldalhossz, a szögek száma és az 
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oldalhossz lépésenkénti növekedésének mértéke tetszőleges. Ezután rajzolj 20 darab 

szabályos 20-szöget, melyek oldalhossza mindig 5-el növekedik. Mely változói ennek a 

programnak paraméterek, és melyek nem? 

 

Mielőtt elkezdenénk a make utasítást intenzíven alkalmazni, tanuljuk meg előbb, hogyan 

is működik pontosan ez az utasítás? 

A LOGO-ban nem kötelező a programban előforduló összes változót a to és a programnév 

után feltüntetni. Ha a programban leírjuk a 

          make ”A    

kifejezést úgy, hogy az :A még nem volt meghatározva (deklarálva) és így még alkalmazva 

sem, a számítógép elnevez egy új A regisztert, és ezáltal lehetővé teszik számukra, hogy az 

:A –t változóként használjuk. 

Ezt a következő kis T1 tesztprogrammal ellenőrizhetjük: 

          to T1  

           make ”A 50 

           NÉGYZET :A 

          end 

Itt láthatjuk, hogy az :A paraméteres NÉGYZET alprogramot a T1 főprogramban 

használjuk annak ellenére, hogy a programnak a to által való megnevezésekor az :A –t 

nem tüntettük fel. De a  

          make ”A 50 

azt eredményezi, hogy az :A utólag változóként lesz meghatározva, és értéként azonnal az 

50 -et kapja.   

8.6 Feladat  Írd be a T1-et és ellenőrizd, hogy az valóban egy 50x50-es négyzetet rajzol. 

Ezt követően változtasd meg a T1-et az alábbiak szerint: 

          to T1  

          make ”A  :A+50 

           NÉGYZET :A 

          end 

Írd le most a következő utasítást: 

          repeat 5 [ T1 ] 

és figyeld meg, mit rajzol a számítógép. Tudsz-e erre valami magyarázatot találni? 

 

Írd le a következő utasítást: 

          to T2 :A  

           make ”A :A+50 
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           NÉGYZET :A 

          end 

 

 

Mi történik a  

          repeat 5 [ T2 50 ] 

utasítás meghívása után? Találsz magyarázatot a különbségre? 

A make utasítást lehet keresett értékek kiszámítására használni. Tegyük fel, hogy egy  

          X = B · B – 4 · A · C  

Oldalhosszúságú négyzetet akarunk rajzolni, ahol :A, :B és :C paraméterek. A következő 

módon járhatunk el: 

 

          to T3 :A :B :C  

           make ”X :B * :B 

           make ”Y 4 * :A * :C 

           make ”X :X – :Y 

           NÉGYZET :X 

          end 

Az :A, :B és :C  változók a T3 program paraméterei. A 8.1 táblázatban követjük a 

tárhelyek tartalmainak változásait a T3 program egyes sorainak feldolgozása nyomán a T3 

10 30 5 meghívásakor. A táblázat első oszlopában láthatjuk az :A, :B és :C értékeit,melyek 

a T3 10 30 5 meghívása után lettek beállítva. Ekkor az X és Y –nak még nincs regisztere. 

Ezt a helyzetet a „–” jel mutatja.  

 

 
                                                                     8.1 Táblázat 

Az első sor 

          make ”X :B * :B 
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feldolgozása után jön létre az :X változó. Ekkor a számítógép a :B * :B kifejezésbe a B –

nek a 30 értéket helyettesíti és megkapja a 30 · 30 eredményt, vagyis a 900 értéket. Ezt 

tárolja az X regiszterben. Mindezidáig még nem létezik az Y regiszter. 

A 

          make ”Y 4 * :A * :C 

programsor feldolgozásakor fordul elő először az Y regiszter. A  4 * :A * :C kifejezésben 

a számítógép behelyettesíti az A és C aktuális értékeit és kiszámítja a 4 · 10 · 5 = 200 

értéket. Ezt az Y regiszterben fogja tárolni. A 

          make ”X :X – :Y 

programsor feldolgozásakor nem nyit meg egy újabb regisztert, mivel az X nevű regiszter 

már létezik. A :X – :Y kifejezésben behelyettesítődnek az X és Y aktuális értékei, és a 

számítógép kiszámítja 900 – 200 = 700 értéket. Ezt az értéket elmenti az X regiszterben. 

Amikor az X regiszterben elmenti a 700 értéket, a regiszter régi értékét (900) véglegesen 

kitöröli. 

A program utolsó sorában nem történik számítás, hanem megrajzolja az X oldalhosszúságú 

négyzetet. Ezért a változók értékei a programsor végrehajtásakor nem változnak meg.  

8.7 Feladat A négyzet oldalhosszának kiszámításakor, az :A, :B és :C paraméterek 

értékeinek függvényében, létrejöhetnek negatív számok is. A LOGO ilyen esetben is 

négyzeteket rajzol, de másként. Próbáld ki, és magyarázd meg, hogy miért.  

8.8 Feladat  Rajzolj egy hasonló táblázatot, mint a 8.1 táblázat, amelyben a tárhelyek 

értékeinek az alakulásait dokumentálod a 

         T3 20 25 10  

meghívásakor.   

8.9 Feladat Tekintsd az alábbi programot: 

          to TT :A :B  

          make ”A :A+10–5 

           make ”X :B–:A+7  

          make ”Y 40 

          make ”A :X – 2*:Y 

           make ”Z :B 

          make ”X :X +:Y+:Z 

           make ”Y :B/:X 

          end 
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A TT program öt változója közül melyek paraméterek? Szemléltesd táblázatban a 

tárhelyek tartalmainak változásait az egyes programsorok végrehajtásakor az alábbi 

meghívásokra: 

 

1. TT 0 10 

2. TT 5 30 

3. TT -5 20 

8.10 Feladat Írjál egy olyan programot, amely először egy egyenlő oldalú, szabályos 

háromszöget rajzol 20 egység oldalhosszal. Azután rajzoljon egy szabályos négyszöget 

(négyzetet) amely oldalhossza ugyancsak 20 legyen. Utána rajzoljon egy szabályos 5-

szöget 20 oldalhosszal, stb. Minden soron következő szabályos sokszögnek egyel több 

szöge legyen, mint az azt megelőzőnek. A megrajzolandó sokszögek :SZÁM száma legyen 

tetszőleges.  

8.1 Példa Akarunk írni egy TG21 :KER programot olyan téglalap megrajzolásához, 

amelynek kerülete :KER, vízszintes oldalai pedig kétszer hosszabbak a függőleges 

oldalainál.   

 
                                                                 8.4 Ábra 

Tudjuk, hogy (lásd 8.4 Ábra) a téglalap kerülete 

          :KER=2*FÜGG+2*VÍZSZ                                                                                   (8.1) 

és 

          VÍZSZ=2*FÜGG                                                                                                    (8.2) 

Ha a (8.1) egyenletben a 2*FÜGG kifejezést a (8.2)-vel helyettesítjük, az alábbi eredményt 

kapjuk: 

           :KER = 2 · FÜGG + 2 · VÍZSZ                                                                                

           :KER = 3 · VÍZSZ   

           :KER/3=VÍZSZ                                                                                                    (8.3)       

A (8.2) és (8.3) egyenletekből megkapjuk, hogy                                                                                                                                                

           FÜGG =(8.2) VÍZSZ/2 = (8.3) :KER/6 

Ezután a FÜGG és a VÍZSZ oldalhosszak kiszámításának képletei segítségével a 

következő programot írhatjuk: 
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          to TG21 :KER 

           make ”VÍZSZ :KER/3 

          make ”FÜGG :KER/6 

           TÉGLA :VÍZSZ :FÜGG 

          end 

8.11 Feladat  Ez a feladat analóg a 8.1 példával, azzal a különbséggel, hogy  

a) a vízszintes és függőleges oldalak azonos hosszúságúak. 

b) a vízszintes oldalak 3-szor hosszabbak, mint a függőleges oldalak. 

Számolások elvégzésekor gyakran kell egy szám négyzetgyökét kiszámítani. A LOGO-ban 

van ehhez egy sqrt utasítás. A 

          make ”X sqrt :Y 

utasítással a számítógép kiszámítja az :Y változó aktuális értékének a négyzetgyökét, és azt 

elmenti az :X regiszterben. Felhasználva a Pythagoras tételét és az sqrt utasítást, meg 

tudod-e oldani a következő feladatot? 

8.12 Feladat Írjál programot az egyenlő szárú derékszögű háromszögek osztályához úgy, 

hogy a szárak hossza tetszőleges legyen. 

8.13 Feladat Fejlesszél ki egy programot 3 négyzet megrajzolásához úgy, amint a 8.5 

ábrán látható. Ennél a feladatnál csupán az első két négyzet mérete van az :A és :B 

paraméterek által megadva. A harmadik négyzetnek az a tulajdonsága kell, legyen, hogy 

területe az előző két, kisebb négyzet területének az összege. Ez a 8.5 ábra esetében teljesül, 

mivel igaz, hogy 5
2
 = 3

2
 + 4

2
. 

 
                                                        8.5 Ábra 

  8.14 Feladat Írjál egy három, :A, :B és :C paraméteres programot, amely egy X · 10 

hosszúságú vonalat rajzol, ahol X az 

          A · X + B = C  

lineáris egyenlet megoldása úgy, hogy A ≠ 0. 
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A változókat tartalmazó programot tekinthetjük úgy, mint adott bemeneti (Input) értékek 

átalakítását (transzformációját) kimenetté (Output). Ebben az értelemben egy program 

meghívásakor a változók megadott értékeit bemenetnek, vagy bemeneti értékeknek 

nevezzük. Megadott bemeneti értékekre a program munkájának eredménye lesz a kimenet. 

Így egy programnak a kimenete lehet egy kép, bizonyos változók kiszámított értékei, egy 

szöveg, vagy ezek mindegyike. Például a 

           TG21 60 

meghívásakor 60 a bemenet. A kimenet a következőkből áll: a 20 érték a :VÍZSZ 

változónak 10 a :FÜGG változónak, és a megrajzolt, 10 x 20 méretű téglalap. Mi 

dönthetjük el, hogy a 10 és 20 értékeket is kimenetnek tekintjük-e, vagy sem. 

8.15 Feladat Mik a bemenetek és a kimenetek a következő meghívásnál? 

          T3 1 (-10) 5 ? 

Megjegyzés az oktatónak: Ezen a helyen érdemes lenne bevezetni a függvény fogalmát. 

Egy program kiszámítja a függvényét annyi argumentumnak, amennyi a bemeneteinek 

száma. Egy függvény, akárcsak egy fekete doboz, leírja a bemeneti értékek 

(argumentumok) és a kimeneti értékek (függvényértékek) közötti viszonyt. Egy program 

részletesen és világosan leírja azokat a számolási lépéseket, amelyek a bemeneti értékektől 

a kimeneti értékekig vezetnek.  

8.2 Példa  A feladat egy olyan program írása, amely tetszőleges :SZÁM  számú, növekvő 

kerületű köröket rajzol. A legkisebb kör kerülete legyen a :KER paraméter segítségével 

tetszőlegesen választható, valamint két szomszédos kör kerülete közötti különbség a 

:SZOMSZ paraméter által ugyancsak szabadon megválasztható legyen (8.6 ábra).   

 
                                                       8.6 Ábra 

Tudjuk, hogy a programunk 

          to KÖRÖK :OH 

           repeat 360 [ fd :OH rt 1 ] 

          end 

olyan köröket (OH oldalhosszúságú szabályos 360-szögeket) rajzol, amelyek kerülete  
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360 · OH. Ha ezt a programot az :OH/360 értékkel meghívjuk, akkor pontosan az :OH 

kerületű kört rajzolja meg. Így a KÖRÖK program a következőképpen alkalmazható 

alprogramként: 

          to SOKKÖR :SZÁM :KER :SZOMSZ 

           repeat :SZÁM [ KÖRÖK :OH/360 make ”KER :KER+:SZOMSZ ] 

          end 

8.16 Feladat Milyen érték található a KER regiszterben miután a SOKKÖR sz k szo 

program végre lett hajtva a sz, k és szo értékekre? A SOKKÖR program mely változói 

paraméterek? 

8.17 Feladat Írj egy programot, amely pontosan tizenkét olyan növekedő kerületű kört 

rajzol, amilyent a 8.6 ábrán láttunk. A köröket a legkisebbtől a legnagyobb fele különböző, 

1-től 12-ig jelölt színekkel rajzoljuk meg. A legkisebb kör mérete, valamint a 

méretnövekedés legyen tetszőleges. 

Összefoglalás 

A változók a paraméterekhez hasonlóan működnek, de azon felül a program végrehajtása 

közben értéküket változtatni tudják. Így a paraméterek speciális változók, amelyek 

értéküket a program futtatása közben nem változtatják meg. Egy változó értékének a 

megváltoztatása a program végrehajtása közben a make utasítással érhető el. A make 

utasításnak két argumentuma van. Az első argumentumot a ” szimbólum jelöli és azt 

mutatja meg, hogy melyik változó kap új értéket ( vagyis: melyik regiszterbe kell 

elmenteni az eredményt). A második argumentum egy aritmetikai kifejezés, amelyben 

változókon és számokon végzett aritmetikai műveletek fordulhatnak elő. Az alapvető 

aritmetikai műveletek közé tartozik a +, –, * és / mellett a négyzetgyökszámítás is. Egy 

szám négyzetgyökét a sqrt utasítással számítjuk ki. A sqrt után egy argumentum áll. Ez 

lehet egy szám, egy változó, vagy egy tetszőleges aritmetikai kifejezés.  

A számítógép egy kifejezést úgy dolgoz fel, hogy először az összes változónevet 

behelyettesít azok aktuális értékével, majd kiszámítja az azokon elvégzendő műveletek 

eredményét. Amikor a számítógép kiolvassa egy A regiszter tartalmát (az A értéket), annak 

tartalma eközben nem változik meg. Amikor viszont egy X regiszterben elmenti az éppen 

elvégzett művelet eredményét, az X regiszter régi tartalma automatikusan törlődik. Egy 

program meghívásakor a változók értékeit a program bemeneti értékeinek (bemenetének) 

nevezzük. A program végrehajtásának eredményeit a program kimenetének nevezzük. 

Ellenőrző kérdések 

4. Mi a legfontosabb különbség a változók és a paraméterek között? 

5. Magyarázd el, hogyan működik a make utasítás.  

6. Mi történik akkor, ha használjuk a make ”X… utasítást anélkül, hogy a programban 

előzőleg meghatároztunk volna egy :X  elnevezésű változót?  

7. Megvan-e a LOGO-ban a lehetőség arra, hogy a program előző végrehajtásának 

bizonyos eredményeit a program következő végrehajtásához átvigyük? 
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8. Hogyan lehet a LOGO-ban négyzetgyököt számolni? 

9. Megváltozik-e egy regiszter tartalma akkor, ha a számítógép az ott tárolt értéket 

kiolvassa és a számításokhoz felhasználja? 

10. Mi történik egy regiszter tartalmával, ha ebben a regiszterben egy új értéket tárolunk? 

Ellenőrző feladatok 

1. Írjál programot tetszőleges :SZÁM  számú lépcsőfok megrajzolásához úgy, hogy 

minden következő lépcsőfok az előzőnél öttel legyen nagyobb (8.7 ábra). Az első 

lépcsőfok :MÉRET  mérete legyen tetszőleges. Ellenőrizd a programodat SZÁM=5 és 

MÉRET=20 értékekre és dokumentáld a regisztertartalmak változásait minden egyes 

utasítás elvégzése után úgy, amint azt a 8.1 táblázatban tettük. A programod melyik 

változói paraméterek? 

 

 
                                                            8.7 Ábra 

2. Írj egy programot a 8.8 ábra piramisának megrajzolásához. A lépcsőfokok száma, a 

kezdő lépcsőfok mérete, valamint felfele haladva az egyes lépcsőfokok kisebbedésének 

mértéke legyen tetszőleges. 

 
                                                         8.8 Ábra 
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3. Mit rajzol a következő program? 

                  to SPIR :KER :ADD :SZÁM 

                   repeat :SZÁM [ KÖRÖK :KER/360 fd :KER/2 rt 20 

                                            make ”KER :KER+:ADD 

                                            make ”ADD :ADD+10] 

                   end  

 Először próbáld megválaszolni a kérdést anélkül, hogy futtatnád a programot. A program 

melyik változói paraméterek? Ellenőrizd a programodat a SPIR 50 20 10 értékekre. 

Dokumentáld táblázatban a KER, ADD és SZÁM regiszterek tartalmainak változását a 

repeat utasításnak mind a tíz végrehajtása után. Mi található a KER, ADD és SZÁM 

regiszterekben miután végre lett hajtva a SPIR k a sz?  

4. Írj egy NEGY :A :B :C :D programot, amely egy 5 x X oldalhosszúságú négyzetet 

rajzol úgy, hogy X az 

                    A ·X + B = C · X + D 

     egyenlet megoldása minden A ≠ C értékre. 

Teszteld a programot a NEGY 3 100 2 150 meghívásával. Melyik változók 

paraméterek? Dokumentáld a regiszterek tartalmainak változását a program egyes 

utasításainak végrehajtása után a NEGY 4 50 4 100 felhívásakor. 

5. Rajzolj egy hatszögű spirált (lásd a 8.9 ábra alakzatát). Minden következő hatszög 

oldalhossza az előző hatszög oldalhosszához képest egy állandó, de tetszőleges :ADD 

értékkel növekszik. Az első oldalhossz legyen 50. A spirál fordulatainak száma is 

tetszőleges.  

 

 
                                                                 8.9 Ábra 

6. Változtasd meg a SOKNÉGYZ1 :MÉRET :SZÁM programot úgy, hogy a 

            make ”MÉRET :MÉRET + 10 
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utasítást a 

        make ”MÉRET :MÉRET + :MÉRET 

utasításra cseréled. Milyen szám található a MÉRET regiszterben miután befejeződött a 

SOKNÉGYZ1 10 10 végrehajtása? Mekkora a :MÉRET paraméter  a  SOKNÉGYZ1 a b 

végrehajtása után? 

7. Írj programot olyan tetszőleges számú kör rajzolásához, mint a 8.6 ábrán látható. Az 

egymást követő körök növekedési faktora legyen 1.2 . A legkisebb kör mérete 

tetszőleges. 

8. Írj programot tetszőleges számú félkörök rajzolásához, amint a 8.10 ábrán látható. A 

félkörök száma legyen legkevesebb 2. Az első félkör hossza 100 egység, a másodiké 

120 egység. Minden következő félkör hossza az előző két félkör hosszainak az összege.  

 
                                                       8.10 Ábra 

9 Egy főprogram un. „lokális paraméterei” (lásd s következő leckében) a főprogram 

futtatása közben meg tudják változtatni értéküket. Ezeket mégsem tekintjük 

változóknak. Meg tudnád ezt indokolni? 

Megoldások kiválasztott feladatokhoz 

8.2 Feladat Az egymást követő négyzetek oldalhosszainak növelésére választunk egy 

új :SZAKASZ paramétert. Ennek segítségével a SOKNÉGYZ programot átalakítjuk a 

SOKNÉGYZ1 programmá az alábbiak szerint: 

to SOKNÉGYZ1 :MÉRET :SZÁM :SZAKASZ                                                                                

repeat :SZÁM [ NÉGYZET :MÉRET  

 make ”MÉRET :MÉRET  +:SZAKASZ ]                                                        

end 

Láthatjuk, hogy elég a  SOKNÉGYZ programban a 10 számot a :SZAKASZ paraméterrel 

helyettesíteni. 

8.3. Feladat  A legkisebb egyenlőszárú háromszög szárainak hosszát a :MÉRET jelöli, a 

háromszögek száma a :SZÁM, a :SZAKASZ pedig az egymást követő háromszögek 

növekedésének a mértéke. A programunk a következőképpen néz ki:  
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            to SOKHÁROMSZ :MÉRET :SZÁM :SZAKASZ                                                                                

repeat :SZÁM [ 

repeat 3 [ fd :MÉRET rt 120 ]  

make ”MÉRET :MÉRET +:SZAKASZ ] 

end 

8.4 Feladat  A csigák programja az alábbiak szerint működhet: 

            to CSIGA :MÉRET :SZÁM :SZAKASZ                                                                                

                       repeat :SZÁM [  

fd :MÉRET rt 90 fd :MÉRET rt 90  

make ”MÉRET :MÉRET +:SZAKASZ ] 

            end 

8.6  Feladat A T1 program a to sorban nem határoz meg változókat. Ezért az :A 

változóhoz a T1 program meghívásakor a számítógép nem rendel új értéket. Az A 

regiszterben az a régi érték marad, amelyiket a T1 program legutóbbi futtatásakor kapott, 

vagyis X·50. 

8.7  Feladat Legyen az X regiszter tartalma a -100 szám. Az fd :X utasítást a LOGO úgy 

értelmezi, hogy „100 lépést visszafele”. Ez az utasítás tehát hatásában megegyezik a bk 

100 utasítással. Így tehát negatív értékeknél a teknőc |X| oldalhosszúságú négyzeteket 

rajzol balra és lefele. Pozitív értékekre X x X négyzeteket rajzol jobbra felfele. 

8.12 Feladat Abból az elgondolásból indulunk ki, hogy egy egyenlőszárú derékszögű  

háromszögben ismertek a szögek nagyságai (8.11 Ábra).   

 
                                                               8.11 Ábra 

A legnagyobb szög a két egyenlő szár között található és értéke 90º. Mivel egy 

egyenlőszárú háromszögben két szög értéke egyenlő, és minden háromszögre igaz, hogy 

szögeinek értéke összesen 180º, a derékszögű egyenlőszárú háromszög másik két, 

egymással egyenlő szöge csakis egyenként 45º lehet. Ahhoz, hogy a háromszöget a fd és a 

rt utasítások segítségével meg tudjuk rajzolni, ki kell még számítsuk az X átfogó hosszát. 

Pythagoras tételéből tudjuk, hogy  
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          X
2
 = A

2
 + B

2 

          X
2
 = 2·A

2 

          X =  2 · A2 

 Így tehát a 8.11 ábrán látható háromszög egy adott :A értékre a következő ESZHRSZ90 

programmal rajzolható meg: 

          to ESZHRSZ90 :A 

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

           make ”X sqrt 2*:A*:A 

           fd :X 

          end 

8.16 Feladat  A SOKKÖR program minden repeat ciklusának futtatása után a :KER 

kerület a :SZOMSZ értékkel lesz nagyobb. Tehát :SZÁM számú repeat ciklus után a 

:KER értéke egyenlő a  kezdeti :KER értéke + SZÁM · SZOMSZ.   

Ez azt jelenti, hogy a SOKKÖR sz k szo programnak az sz, k és szo értékekkel való 

végrehajtása után a KER regiszter a 

                  sz + k · szo      

értéket fogja tartalmazni.    

5. Ellenőrző feladat  A program a következőképpen működhet: 

          to SPIR6 :SZÁM :ADD  

           make ”ALAP 50 

           repeat :SZÁM [fd :ALAP rt 60 make ”ALAP :ALAP+:ADD ]           

          end 

6. Ellenőrző feladat  A repeat ciklus minden átfutásakor a :MÉRET értéke 

megkétszereződik. Ha a kezdeti értéke a, akkor a :MÉRET regiszterben a 

következőképpen alakulnak az értékek: 

az első ciklus után          2·a 

a második ciklus után     4·a = 2·a+2·a 

                                        . 

                                        . 

a b. ciklus után                2
b
·a=2

b-1
·a+2

b-1
·a. 

Ha a=10 és b=10, akkor a végén a :MÉRET regiszterben a  

2
10

·10= 1024·10= 10240 

érték található. 

8. Ellenőrző feladat Egy főprogram lokális paraméterei annak az alprogramnak a globális 

paraméterei, amelyikben meghatározva lettek. Mint ilyenek értéküket az alprogram 

futtatása közben nem változtatják meg. Ha az adott alprogramot a főprogram futtatása 
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közben többször is meghívunk, az egyes meghívások során, a főprogram tekintetében 

lokális paraméterek értékei különbözhetnek. 

 


