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l .  rész

''' ''az oktarási szifuációk na8yrészébm a8yerekek ú8y (a|álkoznak a 5zámító8éppel'hogykipróbája

kéPességeiker| megfe|e|d nehérégi szinnl feladatot ad nekik, a megoldásról üsszajdez é5

iníomációkat kozo| - tehár a sámító8ép pro8ramozza a gy.Íekc.' Loco ktmyezetben ez a üszony

megfordul: a gyoek irány't, ő Prognno?.z^ a komputen. És miköz5err 8ondolkodni t2nÍtja a

sámító8é?eq felfedező munkába kczd saját gondolkodásáÍó|. 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 idézer a LoGo programozási nyelv megteremtEéto1 származik, A
gyermeki gondolkodás titkos Útjait kutatva egy glyan komrnunikációs
lehetőségét hozott létre ember és gép kozött, amelyik a szárrútógép
gondolatmenetét hatékonyan ismeneü a kezdtí<kel is' Éppen ezén a||<a|-
nazhatl az oktatásban, a mateÍnatika ÚjszerrJen közelíthető meg vele, de
a te rmészettudományos tanulrnányokban is használható. Ennek ellenére
nemcsak a gyerekek prograÍnoási nyelve, merÍ' az ohatás bármely
szintjén eredményes lehet.

A LoGo az lgÓrog Locos.ból szárrí,lazik, ame|y magyarul énelmet ,
tudományt és logikát |elent. A.lapgondolata leginkább a LEGo-ra em-
lékeztet: kicsi elemekbó1 építkezve állítlratunk elő bonyolult figurákat.

Ke zdjü k Lo Go. ka la ndozásunkat a TEKNŐC-gra f ikáv a||
Itt egy teknősbékán enrlékeaető kis rajzoló robot, a TEKNŐC, lesz

segítségünkre. A robotor a számítógép segítségével irányíthatjuk a
szÁmára ismen feladatok elvégzésére: előre léphet adott távolságot, hátra
n-rd lépni, iobbra vagy balra íordulhat, tollát, amelyet a hátára er.ősítettek'

Bu-
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leteheti _ ekkor njzo|- vagy Íölveheti, - ekkor nizo|ás néllnil mozog-,
más színre cseÉlheti'

A következőkben leínak a LoGowRITTR nyelvjáníst ktvetik , de kevés
eltéÉssel más 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. Indításkor a 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 számítógépbe írhatT, amit
kisbetűvel ielölünk aÚ. az adott programnak megfeleloen helyettesíteni
kell. A kiemelt részekaz utasítás a|akját a$ák.. 

A PoRvAnD (magyarul: előre, rovidírve: FD) parancs hatására
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) egészen kicsi, FOR!íARD 100 nagyobb előrelépést jelent.
A BACK x (hátra, BIQ parancs I:atÁsára- visszalép a teknőc x egységet.
Mindkét pafancs esetén a Teknőc helye megváltozik, de iránya nem. A
Teknőc irányát a LEFT x (ba|ra, LI) és a RIGIIT x (jobbra, RT)
parancsokkal változuthatjuk meg. Flatásukra a Teknft az adou irányhoz
viszonyírva balra illetve jobbra foncul el x íokkal. (Ha még nem unultál
szögekől, elég lesz annyit megiegyezned, hogy a ''jobbra át.' RT 90, a
|'balra át'' az W % paranccsal érhető el.)

Ra jzol junk egy né gyzeter|
Egy le hetséges megva lTsírás:

Az uusításokat egymás után is írhatjuk szünettel elválasztva.
. Az azonos négy sor he|yett használhatnánk az ismétlő utasítást, mely-

nek alakia:
. REPEXI n I Elt I
ahol n az isrrÉt|ések szárrrár, a mtt pedig az ismétlésre sánt utasításokat
ielöli.

Ezze|.a négyzetnizo|ó egy sorral leírható:
REPEAT 4[ ED 50 RT 90]

Ezna négyzecet jobbra njzo|ia a Teknőc. Írd le hogyan raizo|nádba|n|
Rajzol| lnilÖnböző oldalhoss z(lságll négyzeteket!

FD 50 RT 90
FD 50 RT 90
PD 50 RT 90
FD 50 RT 90
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Mosr rajzoljunk egy egyenlő oldalú háromszöget! l

Egy lehetőség a következő: .
REPEAT 3l  pD 50 RT 1201

Épistlnk egy házat a négyzet és a háromszig segítségével|
Ehhez fel kell emelnünk a tollar miután a falat és a háztetőt megrajzol.

tuk' Ezt az PENIJP (PU) utasítással tehetjÜk meg. Amikor Újra raizolni
szeretnénk, akkor a PENDOYN (PD) utasítást használjuk.

Íme egy lehetséges megoldás:
REPEAT 4 [ PD 60 RT 90]
FD 60 RT 90
REPEAT 3 [ ED 60 LT ].201
PU ED ].0 RT 90 FD IO PD
REPEAT 4 [ PD 20 LT 90]

F'z egy íélablakos ház. Egészítsd ki egy másik ablakkal!

Eddigi parancsainkat teknőcünk szorgalmasan végrehaitorta, de nem
'.tanult,' meg semmit. Egy úi feladat megoldásakor megseÍTrrnisÜl alko
rásunk és nem használharjuk fel Ú,ira. Megraníthatiuk teknőcÜnket' egy€8y
tevékenység végrehajrására' ha e$árások formá|ában íriuk meg. Ehhez
CTRL + F (a CTRL és F billenty'rJk egyuttes) lenyonrásával átmegyünk a
programíró oldalra és

. To név
u tasÍ t á sok

END

formára hozzuk programunkat. A név megadása kÓte|ező, ezze|
hívatkozunk a továbbiakban arra az utasítássorozatra, amit a név után az
End.ig írunk.A név maximum 8 karakterbT1 állhat és csak betűvel
kezdődhet. Ila megírtuk az e|járást, visszatén.rnk CTBL+F-eI a raiz|apn
és a parancssorba beírjuk a Írév -et. Ennek hatására végreha|tódik az
elóbbi utasítássorozat. Az e|iárásn más el|árásban ugyancsak nevével
hívatkozunk.

TO NEGYZET
REPEAT 4 [ FD 60 RT 90]

END

TeknőcÜnk most ÍTúr bármikor Negyzet utasítás hatásán |erajzol egy
60 oldalhosszúságú négyzetet.

Készíts egy - egy eljárást háromszog illetve téglalap rajzo|ására| Hogy
néz ki a!.Ázrajzo|ó prograrrú

Hasznos tudni a torlési lehetőbégeket is. A ra1zlapot az RG Parancs
segírségével töÍölhetjük, ekkor a teknőc alapállásba kerÜl, vagyis a
négyzet közes,re. Ha csak egy részt szeretnénk tÖrÜlni akkor a teknőcÖt
torlő állapotra állítjuk a PE paranccsal. Az ezuÍán kiadom utasítások
törulnek, például FD 60 PE BK 60 raizol egy 60 hosszÚságú szakasn,,
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rrnjd lerörli azÍ. Ha isrrÉl raizolni szergtnénk, ne felediük átÁ||ítani a
teknőcot PD .vel. A HOME utasítással a telnőc mindig alaphelyzetbe
hozható, de ha nem venük fel előtte a tollat, vonalat is húz maga után.

Haa számítőgépet most kikapcsol1uk minden 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'zon a 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 visszaléphetünk ESC billentyűvel'

(folyatása a hóuethező sztimban)
Vas Arura

sepsiszentgyörgy

oláh Görgynek i tél ték oda az l994-es évl
kémla l  Nobel  d i |at

(az öwegy&tékÍl szérratom)

Az 7994-es kémiai Nobel díjat oláh Györgynek, a magyar származás,j
amerikai kémikusank ítélték oda, a szénhidrogének területén elén ered-
ményeiért (íénykép a hátsT borítón!).

oláh György Budapesten járt kozépisko|ába, ranáni közt.il legszíveseb-
ben tveges JTzsefre, a fizika tanárán enrlékszik vissza. A budapesti
rntÍegyetem elvégzése után a trÁagyar T\:dományos Akadémia kémiai
kutatóintézetében dolgozott. 1956 végén kivándorolt az Amerikai Egyesült
Államokba. Először a clevelandi egyetemen' aztán ipaÍb^n dolgozott és
végül a délkaliforniai egyetem professzora és az egyeterrlhez rantozó
szénhidrogén kutatóintézet igazgatTja |err.

Alapvető felfedezése abban á||, hogy az á|ta|a előá||íton és általa
elnevezett ''szupersavak', segítségével protonálni tudja a metánt, illetve a
szénhidrogéneket a követk ező reakcióe gyenlet s zerint :

CH4 + 11" CH*'
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