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''' ''az oktarási szifuációk na8yrészébm a8yerekek ú8y (a|álkoznak a 5zámító8éppel'hogykipróbája
kéPességeiker| megfe|e|d nehérégi szinnl feladatot ad nekik, a megoldásról
iníomációkat kozo| - tehár a sámító8ép pro8ramozza a gy.Íekc.' Loco
megfordul:
sámító8é?eq

a gyoek

irány't, ő Prognno?.z^

a komputen.

felfedező munkába kczd saját gondolkodásáÍó|.

üsszajdez

é5

ktmyezetben ez a üszony

És miköz5err

8ondolkodni

t2nÍtja a

Ez az ámény fe|kzvz'ia a gyeÍeket: a

gondolkodástól gondolkodra episzternológus9 váik' ami a legtöbb fe|nőttel nem esik meg."
(seymour Papen: Eszra.rgés)

Az idézera LoGo programozási nyelv megteremtEéto1származik, A
gyermeki gondolkodás titkos Útjait kutatva egy glyan komrnunikációs
lehetőségéthozott létre ember és gép kozött, amelyik a szárrútógép
gondolatmenetét
hatékonyanismeneü a kezdtí<kelis' Éppenezéna||<a|nazhatl az oktatásban,a mateÍnatikaÚjszerrJenközelíthető meg vele, de
a természettudományostanulrnányokban is használható. Ennek ellenére
nemcsak a gyerekek prograÍnoási nyelve, merÍ'az ohatás bármely
szintjéneredményeslehet.
A LoGo az lgÓrog Locos.ból szárrí,lazik,ame|y magyarul énelmet ,
tudományt és logikát |elent.A.lapgondolataleginkább a LEGo-ra emlékeztet:kicsi elemekbó1építkezveállítlratunkelő bonyolult figurákat.
Ke zdjük Lo Go. kalandozásunkat a TEKNŐC-gra f ikáva||
Itt egy teknősbékán enrlékeaető kis rajzoló robot, a TEKNŐC, lesz
segítségünkre.A robotor a számítógépsegítségével
irányíthatjuka
szÁmáraismen feladatokelvégzésére:
előre léphetadotttávolságot,hátra
n-rdlépni,iobbra vagy balra íordulhat,tollát,amelyeta hátára er.ősítettek'
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leteheti _ ekkor njzo|- vagy Íölveheti, - ekkor nizo|ás néllnil mozog-,
más színre cseÉlheti'
A következőkben leínak a LoGowRITTR nyelvjánístktvetik , de kevés
eltéÉsselmás nyelvjárásokra is érvényesek.Ez a LoGo bármilyen IBM
tÍpusÚ gépen futtattntó, rárigény nem ribb 100 kB-ná|. Ha Hercules
képemyőnk rran, akkor a Lo@ indítása előtt funassuk az emu,com
CGÁ-képemyőváltó prognmot. Indításkora program bejelentkező képe
után Új oldalt (NEw PAGE) , teknőcoket (sIIAPrs) vagy már megín
programokat válasahaunk. Kezdjük az Ú| o|dallal. Ez egy njz|apcl- kínáL
nekünk, melyet egy vizszintes vonal válasa el a parancssonól'
A Teknőc a njzlrepn helyezkedik el,alapállásban a kozepén és néz
valamerre, azaz iránya is van.
Amit a továbbiakban nagybetűvel írut:k,aza számítógépbeírhatT,amit
kisbetűvel ielölünk aÚ. az adott programnak megfeleloen helyettesíteni
kell.
A kiemelt részekaz utasítása|akjáta$ák.
.
(magyarul: előre, rovidírve: FD) parancs hatására
A PoRvAnD
egyenesen e|őre megy abban az irányban, ameffe néz. Hogy mennyit
menjen e|őre, an a FoRIüüARD után állT sám mondja meg; FORVARD
1 (vagy FD 1) egészenkicsi, FOR!íARD 100 nagyobb előrelépéstjelent.
visszalépa teknőc x egységet.
A BACK x (hátra, BIQ parancs I:atÁsáraMindkét pafancs eseténa Teknőc helye megváltozik, de iránya nem. A
Teknőc irányát a LEFT x (ba|ra, LI) és a RIGIIT x (jobbra, RT)
parancsokkal változuthatjuk meg. Flatásukraa Teknft az adou irányhoz
viszonyírvabalra illetve jobbra foncul el x íokkal. (Ha még nem unultál
szögekől, elég lesz annyit megiegyezned, hogy a ''jobbra át.' RT 90, a
|'balraát'' az W % paranccsal érhetőel.)
Rajzoljunk egy négyzeter|
Egy le hetségesmegvalTsírás:
FD
FD
PD
FD

.

50
50
50
50

RT
RT
RT
RT

90
90
90
90

Az uusításokat egymás után is írhatjukszünettel elválasztva.
Az azonos négysor he|yetthasználhatnánk az ismétlőutasítást,melynek alakia:
.
REPEXI n I Elt I
szárrrár,a mtt pedig az ismétlésre
sánt utasításokat
ahol n az isrrÉt|ések
ielöli.
Ezze|.a négyzetnizo|ó egy sorral leírható:
REPEAT 4[ ED 50 RT 90]

Ezna négyzecetjobbra njzo|ia a Teknőc. Írd le hogyan raizo|nádba|n|
Rajzol|lnilÖnböző oldalhossz(lságll négyzeteket!
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Mosr rajzoljunk egy egyenlő oldalú háromszöget!
Egy lehetőséga következő:

l
.

REPEAT 3l pD 50 RT 1201

Épistlnk egy házat a négyzetésa háromszig segítségével|
Ehhez fel kell emelnünk a tollar miután a falat ésa háztetőt megrajzol.
tuk' Ezt az PENIJP (PU) utasítássaltehetjÜk meg. Amikor Újra raizolni
szeretnénk,akkor a PENDOYN (PD) utasításthasználjuk.
Ímeegy lehetségesmegoldás:
REPEAT 4
FD 60 RT
REPEAT 3
PU ED ].0
REPEAT 4

[ PD 60 RT 90]
90
[ ED 60 LT ].201
RT 90 FD IO PD
[ PD 20 LT 90]

F'z egy íélablakos ház. Egészítsd ki egy másik ablakkal!
szorgalmasan végrehaitorta, de nem
Eddigi parancsainkat teknőcünk

'.tanult,'meg semmit. Egy úi feladat megoldásakormegseÍTrrnisÜl
alko
teknőcÜnket'egy€ 8 y
rásunk ésnem használharjukfel Ú,ira.Megraníthatiuk
tevékenységvégrehajrására'ha e$árások formá|ában íriuk meg. Ehhez
CTRL + F (a CTRL és F billenty'rJkegyuttes)lenyonrásával átmegyünk a
programíró oldalra és
.

To

név
utasÍtások

END

formára hozzuk programunkat. A név megadása kÓte|ező, ezze|
amit a névután az
hívatkozunk a továbbiakban arra az utasítássorozatra,
End.ig írunk.A név maximum 8 karakterbT1állhat és csak betűvel
kezdődhet. Ila megírtukaz e|járást,visszatén.rnkCTBL+F-eI a raiz|apn
és a parancssorba beírjuk a Írév-et. Ennek hatására végreha|tódikaz
elóbbi utasítássorozat.Az e|iárásn más el|árásban ugyancsak nevével
hívatkozunk.
TO NEGYZET
REPEAT 4 [ FD 60 RT 90]
END

TeknőcÜnk most ÍTúrbármikor Negyzet utasításhatásán |erajzol egy
négyzetet.
60 oldalhosszúságú
Készítsegy - egy eljárást háromszog illetve téglalaprajzo|ására|Hogy
nézki a!.Ázrajzo|óprograrrú
is. A ra1zlapotaz RG Parancs
Hasznos tudni a torlésilehetőbégeket
töÍölhetjük, ekkor a teknőc alapállásba kerÜl, vagyis a
segírségével
négyzetközes,re. Ha csak egy résztszeretnénktÖrÜlniakkor a teknőcÖt
torlő állapotra állítjuk a PE paranccsal. Az ezuÍán kiadom utasítások
törulnek, például FD 60 PE BK 60 raizol egy 60 hosszÚságú szakasn,,
c)4
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rrnjd lerörli azÍ. Ha isrrÉl raizolni szergtnénk,ne felediük átÁ||ítania
teknőcot PD .vel. A HOME utasítássala telnőc mindig alaphelyzetbe
hozható, de ha nem venük fel előtte a tollat, vonalat is húz maga után.
Haa számítőgépetmost kikapcsol1ukminden munkánk elveszhet, mert
nem mentettük ki lemezre. EzL a NAMEPAGE ''név (rragy NP "név)
paranccsal tehetiük meg. Ekkor a Pro8ram és a rajz is megmarad
u1yar:n'zona néven.A név|ren nem hasznáható a szijnet (space) és az
írásjelek.A Loc'o programbT| DoS paranccsal léphetünk ki, de csak
mentés után enged kilépni. Már |étező programot a főmenrJbó1
indíthatunk,ha nem Új oldalt hanem a kívánt nevet választiuk. Ide
bármikor visszaléphetünkESC billentyűvel'
(folyatása a hóuethező sztimban)
Vas Arura
sepsiszentgyörgy

oláh Görgynek itélték oda az l994-es
kémlal Nobel di|at

évl

(az öwegy&tékÍl szérratom)
Az 7994-eskémiai Nobel díjatoláh Györgynek, a magyar származás,j
amerikai kémikusank ítélték
oda, a szénhidrogénekterületénelén eredményeiért(íényképa hátsT borítón!).
oláh György Budapesten járt kozépisko|ába,ranáni közt.il legszívesebben tveges JTzsefre, a fizika tanárán enrlékszik vissza. A budapesti
rntÍegyetemelvégzéseután a trÁagyarT\:dományos Akadémia kémiai
kutatóintézetében
dolgozott. 1956végénkivándorolt az Amerikai Egyesült
Államokba. Először a clevelandi egyetemen' aztán ipaÍb^ndolgozott és
végül a délkaliforniai egyetem professzora és az egyeterrlhez rantozó
szénhidrogénkutatóintézetigazgatTja|err.
Alapvető felfedezése abban á||, hogy az á|ta|a előá||íton és általa
elnevezett ''szupersavak',segítségével
protonálni tudja a metánt, illetve a
szénhidrogéneketa követk ező reakcióe gyenlet s zerint:
CH4 + 11" CH*'
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