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„Az iskolák sokkal inkább nevelő környezetet biztosítanak majd,  
arra bátorítva a tanulókat, hoy tanulmányozzák és fejlesszék a  
[GNU 1] rendszer kódját.” 11 – R. M. Stallman, a szabad szofver 
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Bevezetés

A LibreLogo programozási környezet és ez a füzet azzal a szán-
dékkal készült, hogy elősegítse a szabad szofverek megjelené-
sét,  használatát  a közoktatásban.  A  szabad  szofverek  ugyan-
olyan nagy hatást gyakorolhatnak az iskolásokra, mint amelyet 
az iskolai számítógépek megjelenése okozot valamikor, és ami-
lyen hatást gyakorolnak a szabad szofverek napjaink informa-
tikájára:  a  Windows  részesedése  a  Goldman  Sachs  elemzése 
szerint pár év alat 20%-ra csökkent a PC-ket, táblagépeket és 

http://www.gnu.hu/
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okostelefonokat is magába foglaló számítógépeken, ahol a ve-
zető operációs rendszer egy szabad szofver, a 2012-ben 42%-ot 
elért, Linux alapú Android.1

Mi is a LibreLogo ? Egy olyan, a jelenlegi iskolai Logo rendsze-
rekkel rokon programozási környezet és nyelv, amely a honosí-
tot utasítások mellé a modern Python programozási nyelvből 
vesz át elemeket, illetve lehetővé teszi a Python kifejező adat-
szerkezeteinek használatát is. A LibreLogo ötvözi a Logo tek-
nőcgrafkáját  a  LibreOfce  (vagy  az  Apache  OpenOfce.org) 
nyomdai  minőséget  biztosító  vektorgrafkus  képességeivel, 
amint ezt a könyv LibreLogóval készült ábraanyaga is tanúsítja.
A LibreLogo a Writer  dokumentumszerkesztőben rajzol, így a 
képek  a szövegszerkesztéshez  és  kiadványszerkesztéshez  egy-
ből  rendelkezése  állnak,  egérrel  módosíthatók,  mozgathatók, 
átméretezhetők,  feliratozhatók,  egyből  kinyomtathatók,  ISO 
OpenDocument  (ODF)  dokumentumformátumban  menthetők, 
nyomdai szabvány PDF formátumba exportálhatók, vágólapon 
keresztül  új  dokumentumba  vagy  bemutatóba  másolhatók,  a 
LibreOfce Draw  rajzolóprogramjával egyéb  módon módosít-
hatók (pl. körre feszíthetők, torzíthatók, sőt térbelivé alakítha-
tók), raszteres (JPEG, PNG), és vektoros képformátumokban ; a 
DTP standard EPS-ben (Encapsulated PostScript), vagy a Wiki-
pédia által is használt webes standard SVG-ben (Scalable Vector 
Graphics) elmenthetők.
A LibreLogo izgalmas pedagógiai kísérlet a különböző alap- és 
emelt szintű informatikai ismeretek egységes keretben történő 
tárgyalására, a szövegszerkesztés és képkezelés játékos, alkotó 
formában  történő  elsajátítására.  Nem  utolsó  sorban  pedig  a 
LibreOfce-t jól kiegészítő, könnyen elsajátítható eszköz a szá-
mítógépes grafkához és kiadványszerkesztéshez.
A LibreLogo a magyar közoktatásban, sok helyen a felsőokta-
tásban is használt zárt, licencdíjas, windowsos informatikai ok-

11 http://www.theregister.io.űk/2012/12/13/windows_market_share_jűst_20perient/

tatóprogramok  (Comenius  Logo  és  Imagine  Logo)  szabad,  és 
szabad operációs rendszereken is futó alternatívája. A LibreLo-
go lehetőségei azonban nem merülnek ki az oktatásban:  inter-
aktív (kézzel is átszerkeszthető) vektorgrafkus ábrákat készíthe-
tünk vele nyomdai minőségben és célra.
Fejlesztőkörnyezete  egyszerű:  csak  az  alapszintű szövegszer-
kesztés és egy eszköztár ismeretét igényli, így használata gyor-
sabban elsajátítható, mint az említet zárt rendszereké.
A LibreLogo egyesíti a Logo és a Python programozási nyelv jó 
tulajdonságait, így egyszerűbben oldhatunk meg vele informa-
tikai verseny- és emelt szintű éretségi feladatokat is, mint az 
eredeti Logóban.
2012-toő  a Python vaá aszthatoá  programozaási nye v az eme t szintűő  informatika eárettseá-
gin. Pythonban a programozaási fe adatok toöredeák idoő a att mego dhatoák a Pasia , C, C++, 
Java eás Logo nye vekhez keápest. A LibreLogo eás e fűözet egyik nem titko t ieá ja, hogy 
megkoönnyíátse a Python nye v e sajaátí átaásaát.11

Szabad szofver. Szabadon felhasználható és terjeszthető, for-
ráskódja tanulmányozható és módosítható.
A szabad, maás neáven nyíá t forraáskoádűá  szoftverek meghataározoá szerepet toö tenek be nap-
jainkban, e eág, ha isak az o yan ismert, nyí á t forraáskoádra eápí átoő szervezetekre gondo űnk, 
mint az App e, Faiebook, Goog e, Twitter vagy a Wikipeádia.111   A LibreOiie-on, i  etve 
OpenOiie.org-on kí ávűö  o yan neápszerűő  eás ismert szoftverek tartoznak ide, mint a Mo-
zi  a Firefox vagy a Goog e Chrome boöngeászoők eás a Linűx operaáiioás rendszer. Ez űtoábbi 
nemisak a mai szűperszaámíátoágeápek vagy a vaá  a ati kiszo gaá oák űra kodoá operaáiioás rend-
szere, hanem űögyfeá o da on is az eá re toört: az okoste efonok piaivezetoő  p atformja, a 
nyíá t forraáskoádűá  Android va oájaában egy Linűx rendszer, de a rivaá is iPhone, iPad iOS 
rendszereánek (soőt a Mai OS X-nek) a apja is szabad szoftver, a Darwin neávre ha  gatoá 
operaáiioás rendszer. A Magyarorszaág.hű kormaányzati portaá t toöbb mint 95%-ban szabad 

111 Komo yta annaá vaá hat-e az informatika eárettseági attoá , hogy  eányegesen egyszerűőbb a 
programozaási fe adatok mego daása a Python karakter aániokka ,  istaákka  eás szoátaár adat-
szerkezette , vagy inkaább innentoő  vaá hat komo  yaá, hiszen o yan szintűő fe adatok o dha-
toák meg kezdoő Python programozoái tűdaássa , ame yek a professzionaá is C, i  etve Pasia  
tűdaássa  rende kezoőknek is fe adjaák a  eikeát? A koözeápisko ai informatikaoktataás ieá ja, 
hogy mineá  toöbben  egyenek keápesek mego dani eme t szintűő  eárettseági fe adatokat. Az 
pedig kifejezetten e oőny, hogy koözben egy e terjedt, komo y programozaási nye vve  is-
merkednek meg, ame ynek – fűögget enűö  attoá , hogy informatikai szakemberek  esznek-
e, vagy sem – keásoőbb is joá hasznaát vehetik.

1111 L. peá daáű  http://deve opers.faiebook.iom/opensoűrie/, 
http://www.app e.iom/opensoűrie/ eás http://opensoűrie.app e.iom/, 
http://iode.goog e.iom, https://dev.twitter.iom/opensoűrie

https://dev.twitter.com/opensource
https://dev.twitter.com/
http://code.google.com/
http://opensource.apple.com/
http://www.apple.com/opensource/
http://developers.facebook.com/opensource/
http://www.theregister.co.uk/2012/12/13/windows_market_share_just_20percent/
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szoftverek műőkoödtetik, ahogy a hazai oönkormaányzatok eás bí ároásaágok műőkoödeáse is e keáp-
ze hetet en szabad szoftverek neá kűö .1 A Gartner 2011-ben pűb ikaá t fe meáreáseáben koöze  
600 vaá  a at szerepe t, me yek toöbbseágeáben meghataározoá  szereppe  bí árnak a szabad szoft-
verek.  Szabad irodai  programisomagokat,  mint az  OpenOiie.org eás  a  LibreOiie,  a 
vizsgaá t vaá  a atok mintegy negyedeáneá  a ka maztak. A kűtataás egyik  egfontosabb meg-
aá  apí átaása  a  szabad  szoftverek  reászesedeáseánek  nagymeárteákűő  noövekedeáse:  a  2006-ban 
meárt kevesebb mint 10%-roá  a 2012-re joáso t toöbb mint 30%-ra.11 A GNU GPL–LGPL–
MPL haármas szabad  iienie szavato ja a LibreLogo szabad fe hasznaá hatoásaágaát, forraás-
koádjaának hozzaáfeárhetoőseágeát eás moádosí áthatoásaágaát minden fe hasznaá oá szaámaára.111

Oktatóprogram. A Nemzeti alaptantervben szereplő informa-
tikai  tananyag  (teknőcgrafka  és  algoritmusok)  oktatására  al-
kalmas programozási környezet.
Teknoőimozgatoá  űtasí átaások, iik űsok, fe teáte vizsgaá at, e jaáraások, fej ett adatszerkezetek, 
mindez magyar nye vűő  űtasí átaásokka . A LibreLogo egyeáb kieme hetoő, a koözoktataás szaá-
maára is e oőnyoös tű ajdonsaágai: dokűmentűmszerkesztoő eás vektorgraikűs keápkeze eáseánek 
oktataása, műőveászeti oktataás, a modern eás e terjedt Python programozaási nye v adatszer-
kezeteinek eás egyeáb tű ajdonsaágainak e sajaátí átaása.
Csereszabatos honosítás. A  LibreLogo  támogatja  a  magyar 
oktatásban elterjedt Comenius Logo és Imagine Logo alapvető 
utasításait, jelöléseit.
Peá daáű  a LibreLogo e fogadja a Comeniűs Logo „tanű d”, eás az Imagine Logo „e jaáraás” 
(roöv. „e j”) űtasí átaásait is (az Imagine Logo maár nem taámogatja a „tanű d” űtasí átaást, tehaát  
az a apvetoő programszervezoő űtasí átaások tekinteteáben sem isereszabatos e oődjeáve , a Co-
meniűs Logoáva ). Egyeáb gyakran hasznaá t koözoös paranisok: „e oőre” („e”), „haátra” („h”), 
„ba ra” („b”), „jobbra” („j”), „to  atfe ” („tf”), „to  at e” („t ”), „ismeát eás” („ism”), „to  szí án” 
(„tsz”),  „to  vastagsaág”  („tv”),  „toö toőszí án”  („t sz”),  „toöroö keápernyoő”  („toöroö keáp”),  „haza”, 
„e rejt”, „ aáthatoá”, „eredmeány” stb.
Javított  honosítás. A  LibreLogo 
helyenként új alternatívák bevezeté-
sével javítja az említet Logo honosí-
tást :
A „tanű d”/„e jaáraás”, vagyis az eredeti Logo „to” űtasí átaás a ternatí áv honosí átaása a Libre-
Logoában az „ez” ( . me  eáke t peá da).
Vektoros rajzolóprogram ::::  a képernyőfüggetlen vektorgraf-

11 Laky Norbert  (Foővaárosi Bí ároásaág)  2010-es  fe meáreáse szerint  a hazai bí ároásaágok toöbb 
mint fe e szabad irodai programisomagot hasznaá . Az eávi maásfeá  mi  ioá  bí ároásaági űögyet 
tekintve ez  mi  ioás  nagysaágrendűő  dokűmentűm keze eáseát  je enti szabad szoftverekke  
Magyarorszaágon.

111 http://www.gartner.iom/it/page.jsp?id=1:541:414
1111 http://hű.wikipedia.org/wiki/Szabad_szoftver

ka  (vektoros  alakzatok  és  TrueType,  valamint  Graphite  betű-
technológia), nyomdai mértékegységeket ismerő utasítások se-
gítségével nyomdai  minőségű  grafkákat készíthetünk4,  szem-
ben  az  iskolai  oktatásban  jelenleg  használt  rossz  felbontású 
raszteres Logo rendszerekkel.
A nyomdai minoőseágűő, a kiadvaányszerkeszteásben egyszerűően fe hasznaá hatoá  graika toöb-
bek  szaámaára  nyűájtja  az  a kotaás  oöroömeát,  mint  a  nagyobb  programozaási  ismereteket 
igeány oő  mű timeádiaás eás jaáteákprogramozaás, amire a je en egi isko ai Logo rendszerek a 
hangsűá yt fektetik.
LibreOfce/OpenOfce.org kiegészítő ::::  a LibreLogo része a 
LibreOfce irodai progamcsomag 4.0-s változatának, de kiegé-
szítőként az OpenOfce.org, illetve az Apache OpenOfce.org 
programokkal is képes együtműködni.
Platformfüggetlenség ::::  a  program  mindenhol  fut,  ahol  a 
LibreOfce, tehát szabad (FreeBSD, Linux) és zárt (Mac OS X, 
Windows) operációs rendszereken is.
Idaáig  koözponti  szoftver iieni-vaásaár aás  biztosí átotta  a  Comeniűs  eás  Imagine  Logoát,  a 
Miirosoft Oiie irodai programisomagot eás egyeáb zaárt programokat a magyar isko aák 
szaámaára. A joövoőben ez a koözponti beszerzeás megszűőnik, hogy a nemzetkoözi trendeket 
koövetve a nyí á t a ternatí ávaák fokozottan megje enhessenek az oktataásban is ( . p . az ideá-
zett Gartner je enteást a szabad szoftverek, benne a szabad irodai programisomagok je-
 entoős  vaá  a ati reászesedeáseároő ,  eás  ezek fo yamatos noövekedeáseároő ).  A LibreLogo o yan 
nyíá t a ternatí áva, ame y megkoönnyíáti a nyí á t irodai programisomagra eás a nyí á t operaáii-
oás rendszerre va oá aátaá  aást az oktataásban is.
Magyar és nemzetközi fejlesztés ::::  az eredetileg magyar fej-
lesztésű program bekerülhetet a LibreOfce 4-es változatába, 
ahol a LibreOfce fordítói közösség több más nyelvre, például 
japánra és kínaira is elkészítete a parancsok és a beépítet súgó 
honosítását.
Szabványosság :::: az ábrák, Unicode karakterkódolású feliratok 
és a Logo programot tartalmazó szöveges dokumentum .odt ki-
terjesztésű állományba, azaz ISO OpenDocument formátumban 
menthető, valamint exportálhatók a nyomdai és ISO szabvány 
PDF-be és (a vektoros képek esetében) a webes szabvány SVG-
be.

14 L. ií ám ap, vagy http://www.nűmbertext.org/ ogo/ ok_hű.pdf.

    ez teknőc 
      címke „�”
    vége

http://www.numbertext.org/logo/lok_hu.pdf
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabad_szoftver
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1541414
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Interaktív teknőc :::: a teknőc pozíciója és elforgatása egérrel is 
beállítható. A teknőc színei és körvonala kijelzi az aktuális toll-
színt, töltőszínt, tollvastagságot és a toll felemelését.
Baár a LibreLogo Logo eszkoöztaára tarta maz teknoőimozgatoá  ikonokat, a teknoői koözvet e-
nűö  is mozgathatoá az egeárre : tetszoő eges he yre hűázhatoá, i  etve forgataási szoöge (a kije oö -
 eásneá  aűtomatikűsan megje enoő Rajzobjektűm tű ajdonsaágai eszkoöztaár Forgataás ikonjaá-
ra kattintaás  űtaán)  is  moádosí áthatoá.  A teknoői az í ágy  beaá  í átott  pozí áiioában eás  forgataási 
szoögben ha ad tovaább.
Interaktív grafka ::::  A LibreOfce-ban a LibreLogóval rajzolt 
élsimítot, szabadon nagyítható alakzatokat szabadon elrendez-
hetjük, átszerkeszthetjük.
Az a akzatot  kije oö ve moádosí áthatjűk az a akzat e forgataásaát,  a vona vastagsaágot  eás  a 
-szí ánt. A kitoö teásneá  akaár szí ánaárnya atot is beaá  í áthatűnk. Az a akzatra dűp aán kattintva 
szoöveget adhatűnk meg. A LibreOiie beeápí átett sűágoája magyar nye ven ad a  ehetoőseágek-
roő  taájeákoztataást.
Nemzetközi  közösségi  fejlesztés: A  közösségi  fejlesztés  a 
szabad szofverek, ma már részben államilag serkentet (l. nyílt 
adat kezdeményezések az USA-ban és az Unió tagállamaiban) 
fejlesztésének  alapja.  Nemzetközi  iskolai  és  egyéb  fejlesztési 
projektekben való részvételt tesz lehetővé a LibreLogo beépítet 
fordítástámogatása:  a más nyelven  készült  LibreLogo  progra-
mok  a  dokumentum  nyelvének  magyarra  állításával  és  egy 
katintással  magyarra  fordíthatók,  a  dokumentum  nyelvének 
angolra (vagy később más egyéb nyelvre) való átállításával pe-
dig egyéb nyelvre. Az így elkészítet programok olyan nemzet-
közi  közösségi  helyeken  jelenhetnek  meg,  mint  a  LibreOfce 
vagy az Apache OpenOfce.org sablontára.
Fejlett  Logo  fejlesztőkörnyezet ::::  változtatható  lapméret 
(max. 3 m × 3 m), nagyítás, teknőc-nyomkövetés (képernyő au-
tomatikus  görgetése  programfutás  közben).  Writer  program-
szerkesztő :  szintaktikai  ellenőrzés,  hibás  sorra  ugrás,  helyes-
írás-ellenőrzés, több (dokumentumonkénti) rajzlap egyszerre.
Python ::::  a LibreLogo a modern Python programozási nyelvre 
épül, melynek adatszerkezeteit, könyvtárait it is elérhetjük. A 
LibreLogo tömör parancskészlete mögöt a Python rugalmassá-
ga áll.

A LibreLogo eárte mezoője gyakor ati ag egy Python e oőfordí átoá. A LibreLogo programot az 
e oőfordí átaás  űtaán  egy  Python  szaá  hajtja  veágre  a  haátteárben.  A  Python  nemisak  a 
LibreOiie beeápí átett, magas szintűő  programnye ve, i  etve nemisak az eme t szintűő  in-
formatikai eárettseági  egkoönnyebben e sajaátí áthatoá  eás  itt a  eghateákonyabb ( eggyorsabb 
fej eszteást  ehetoőveá tevoő) programozaási nye ve. A kifejezetten oktataási eás prototí ápűskeá-
szí áteási ieá  a  fej esztett, azoáta is fo yamatosan fej oődoő nye v eás C refereniiamegva oásí átaá -
sa, a CPython szeá es koörűő  neápszerűőseágre tett szert azza , hogy egyszerűőseáge e  eneáre a 
 egkomo yabb ieá okra hasznaá hatoá. Peá daáű  beeápí átett programnye ve a vezetoő 3D animaá-
iioás szoftvereknek, mint az Aűtodesk Maya, Cinema 4D vagy a szabad B ender; eás a Go-
og e vaá  a ati adatbaázisfe hoőjeánek, az App Engine-nek. Tovaábbi szabad szoftveres peá daák 
a LibreOiie-on eás OpenOiie.org-on kí ávűö , ame yek programozhatoák Pythonban: Siri-
bűs kiadvaányszerkesztoő,  Fontforge betűőtervezoő,  GIMP rajzo oáprogram, vagy e eve Py-
thonban  keászűö tek,  mint  a  GNU  Mai man   eve ezoő ista-keze oő,  P one  tarta omkeze oő, 
Django webes keretrendszer, Bazaar verzioákeze oő rendszer eás az eredeti BitTorrent k i-
ens, de a Miirosoft is a Pythonna  (annak egy maásik szabad imp ementaáiioájaáva ,  az 
IronPythonna ) neápszerűősí áti sajaát .NET p atformjaát.
Graphite betűtechnológia és betűkészletek :::: Bár nevükben 
a Linux szerepel, a LibreOfce Linux Libertine G és Linux Bioli-
um  G  betűkészleteivel  operációs  rendszertől  függetlenül  tu-
dunk  különleges  betűváltozatokat  és  betűhatásokat  (például 
valódi kiskapitálisok, ugráló számok :  1 334 677 0))) elérni a 
LibreLogóban is.
I yen kűö oön eges betűővaá tozat a Linűx Libertine G va oádi tervezett (nem pedig o vasha-
tat anű   ekiisinyí átett) aproábetűője, ame  ye  a LibreOiie a professzionaá is kiadvaányszer-
kesztoő programok a apvaá tozatait is tűá szaárnya ja. (Megigye hetoő e jegyzet nyomtataásra 
szaánt vaá tozataában.)
Sőt, a betűkészletek a részben magyar fejlesztésnek köszönhe-
tően kiemelt magyar tipográfai támogatással bírnak : A felkiál-
tójel,  kérdőjel, ketőspont és pontosvessző elé a magyar tipo-
gráfának megfelelő nagyobb térköz kerül. (Ezt sajnos nemcsak 
a  szövegszerkesztők,  még  a  kiadványszerkesztő  programok 
többsége sem támogatja !) A dokumentumszerkesztők körében 
amúgy is egyedülálló alapértelmezet ligatúrákat (betűhelyete-
sítő nyomdai jelek) további magyar jelváltozatokkal egészíti ki : 
ilyen  a  kurzív  „gy”  (l.  a  „mayar” szóban),  „gf”  („megfog”, 
„ágfa” ),  „gj” („vágja”,  „megjön”, „legjobb” ),  valamint az ismer-
tebb, de a betűkészletekben általában nem szereplő „f” és „f” 
(„ifú”, „blöfe” , illetve álló változatban is : „ifú”, „blöfe”).
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A  LibreOfce  grafkai  képességeinek  bővítése :: 
Az egyszerű programozási felület, amit a LibreLogo 
nyújt, jelentős mértékben bővíti a LibreOfce graf-
kai képességeit, de ezen felül is akad olyan grafkai 
lehetőség, ami a LibreOfce-ból korábban hiányzot. 
Ilyen a  pont utasítással megrajzolható pont alakzat 
és  a  pontozot  vonalstílus :  a  LibreOfce  pontozot 
vonalai valójában kis négyzetekből állnak, nem pe-
dig pontokból, mint a LibreLogóé (l. a mellékelt ösz-
szehasonlítást).
Speciális  kiadványszerkesz-
tő ::::  a LibreLogo az előbbiekben 
felsorolt  tulajdonságaival ;  a 
képernyőfüggetlen,  nyomdai 
minőségű  vektorgrafkával ;  az 
olyan  nyomdai  szabványok  tá-
mogatásával,  mint  a  PDF ;  kü-
lönleges  nyelvi  elemeivel, mint 
a közvetlen mértékegység meg-
adás,  vagy  a  hierarchikus  cso-
portosító kép utasítás ; valamint 
dokumentumszerkesztőbe ágya-
zotságával és interaktivitásával speciális kiadványszerkesztési 
feladatokat is elláthat. Jó példa erre a LibreLogo sakktáblarajzo-
ló példaprogramja, ahol a sakkbábokat kézzel vagy a lejegyzés 
megadásával  is  egyszerűen  felhelyezhetjük  a  táblára,  vagy  a 
(például a címoldalon, illetve a mellékelt, a bábokat TrueType 
betűkészletből, a sakktábla keretét és számozását Logo utasítá-
sokkal kirajzoló sakktáblán is megfgyelhető) betűgrafkai ké-
pességek.1

11 L. http://temp ates. ibreoiie.org/temp ate-ienter/ihessboard eás ihessboard2.

Használat

A LibreLogo (például a  htp://hu.libreofce.org oldalról letölt-
hető) LibreOfce 4.0 irodai programcsomag része.
Reágebbi LibreOiie vaá tozatokhoz vagy az Apaihe OpenOiie.org-hoz kűö oön kiegeászí átoő 
eárhetoő  e  a  http://extensions. ibreoiie.org/extension-ienter/ ibre ogo o da on,  ami az 
Eszkoözoök » Kiterjeszteáskeze oő  » Hozzaáadaás gomb eás a   ibre ogo-0.2.oxt aá  omaány kivaá-
 asztaásaáva  te epíáthetoő. Sikeres te epíáteás űtaán indíátsűk űájra az irodai programisomagot.
Nyissunk meg egy új, üres szöveges dokumentumot a Writer-
ben. Kapcsoljuk be a Logo eszköztárat a Nézet » Eszköztárak » 
Logo menüpontal. Az eszköztár több ikont és egy beviteli me-
zőt (Logo parancssor) tartalmaz (l. 31. oldal). Ha a beviteli me-
ző  nem látszik,  akkor  mozgassuk az  eszköztárat  új  sorba.  Az 
ikonok leírása :

Előre :  teknőc  10  pontnyit11 előre,  beállítástól  függően 
vonalat húzva.
Hátra : teknőc hátra halad 10 pontal, beállítástól függően 
vonalat húzva.
Balra : teknőc elfordítása 15°-kal balra.
Jobbra : teknőc elfordítása 15°-kal jobbra.
Indítás : LibreLogo program (Writer dokumentumban lé-
vő szöveg) futatása.
Leállítás : futó program leállítása.
Haza : teknőc kezdőpozíció és kezdőértékek beállítása.

Képernyőtörlés :  a  dokumentum  alakzatainak  törlése.  A 
teknőc pozíciója és beállításai nem változnak.
Szintaxiskiemelés  és  fordítás :  a  rövidítet  parancsnevek 
kifejtése,  a  parancsok  nagybetűsítése.  A  program  ma-
gyarról más nyelvre, vagy más nyelvről magyarra történő 
fordításához  a  dokumentum  nyelvét  kell  módosítani  az 

111 Mai nyomdai (DTP vagy PostSiript) pont = 2,54 im / 72, vagyis kb. 0,35 mm.
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Eszközök » Beállítások » Nyelvi Beállítások » Nyelvek » 
Nyugati menüben, majd katintani az ikonon.

Parancssor az eszköztáron
A  parancssor  kisebb  Logo  programok  beírására,  és  ismételt 
végrehajtására ad lehetőséget.
Súgó: a LibreLogo súgójának  előhívásához nyomjuk le az F1 
funkciógombot a parancssorban.
Program futtatása: írjunk be 
egy parancsot a parancssorba, 
például  kör  100,  és  nyomjuk 
le az új sor billentyűt (Enter) a 
parancs végrehajtásához. A be-
írt parancs nem tűnik el a pa-
rancssorból,  így  az  új  sor  bil-
lentyű folyamatos nyomva tar-
tásával  ismételten  végrehajt-
ható, amivel egyszerű ciklusok 
kiváltására is alkalmas. A mel-
lékelt (nem méretarányos) ábra 
is  így,  az  e 100 b 89  (vagyis 
előre  100pt  balra  89°)  pa-
rancs beírásával, és az új sor billentyű folyamatos nyomva tar-
tásával készült.
Program leállítása: a parancssorból indítot, még futó progra-
mok az eszköztár Leállítás ikonjával állíthatók le.
Parancssor törlése: hosszabb parancs törléséhez nyomjuk le a 
Ctrl-A billentyűkombinációt (vagyis a parancssor helyi menü-
jében  lévő  Mindent  kijelöl  parancs  gyorsbillentyűjét)  a  pa-
rancssorban, és kezdjük el gépelni az új parancsot.
A  grafkus  felület  és  a  programfuttatás  párhuzamosan 
használható, pl. egyszerűen rajzolhatunk színes körökből álló 
keretet, ha csak egy kör rajzolását írjuk a parancssorba (tollat-

fel töltőszín tetszőleges kör 20 előre 30), a teknőcöt egérrel 
húzzuk a kezdőpozícióba, a keret sarkainál pedig teknőcmozga-
tó ikonnal forgatjuk el a teknőcöt a körök rajzolása közben.

Programfutatás
A  többsoros  LibreLogo  programok  szerkesztője  a  LibreOfce 
Writer  dokumentumszerkesztő.  Például  nyissunk  meg  egy  új 
Writer dokumentumot, és szövegként írjuk be a következőket 
(a  pontosvesszővel  kezdődő sorvégek,  vagyis  a  megjegyzések 
elhagyhatók) :
tf ; tollat fel
tlsz „fekete” ; fekete töltőszín
ism 36 [ ; 36-szor ismétel
  kör vszám 8 ; véletlen átmérőjű kör
  e 8 b 10 ; előre 8 pont, balra 10°
]

A program indításához katintsunk 
a  Logo  eszköztár  Indítás  ikonjára. 
A mellékelt képet a program futa-
tásával kaptuk.
Program leállítása: Hasonlóan  a 
parancssori indításhoz, a Logo esz-
köztár  Leállítás  ikonjával  szakít-
hatjuk  meg  a  Logo  program  futá-
sát.

A LibreLogo aábraák vektoros a akzatokboá  aá  nak. A ba  o da-
 i tangram reászeit űtoá ag rendeztűök teknoői eás piton a akba 
( . 28. o da ).
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A Logo és a LibreLogo összevetése

A  LibreLogo  fejlesztés  kiindulásként  az  általános  iskolai  tan-
anyagot vete célba, így az abban szereplő Logo teknőcmozgató 
és egyéb utasítások megegyeznek, illetve alternatívaként hasz-
nálhatók.
A tananyag miatt kerűö t be e o yan űtasí átaás is a LibreLogoába, mint a program  assí átaásaára 
a ka mas „vaárj”, amire – szemben a gyors raszteres megje ení áteást a ka mazoá  Logo prog-
ramokka  – a LibreLogoáva  va oá ismerkedeáshez ninis szűökseág, mive  az eá simíátott vektor-
graikűs a akzatok rajzo aása (űáj eá ekke  boőví áteáse) szemme  koövethetoő  sebesseágge  megy 
veágbe.
A fontosabb eltérések, használatbeli különbségek :
Alakzatrajzolás.  A  LibreLogo  teknőcmozgató  utasításai  vek-
torgrafkus alakzatokat rajzolnak. Ezek akár rajzolás közben is 
kijelölhetők,  módosíthatók.  A toll  felemelése  sem jelenti,  hoy  
befejeztük az alakzat rajzolását, mert ey vektorgrafkus alakzat  
több,  nem  összefüggő  részből  is  állhat.  Más  tollvastagsággal, 
színnel való rajzolás új alakzat rajzolását eredményezi, egyéb 
esetben a kép utasítással tudunk új alakzat rajzolásába fogni.
Kitöltés. A  tölt utasítás  le-
zárja az eddig rajzolt alakzatot, 
és kitölti az aktuális töltőszín-
nel. Nem szükséges az alakzat 
belsejébe pozicionálni, mert az 
alakzat  vektorgrafkus  leírása 
alapján  történik  a kitöltés. Az 
összetet  alakzatok  egymást 
metsző, illetve fedő részei ösz-
szetet minta kialakítását ered-
ményezik, mint ahogy a mellé-
kelt kép (a korábbi ábra kitöl-
töt változata) is mutatja.
Blokk és lista. A LibreLogo megkülönbözteti a ciklustörzset és 
más utasítássorozatot határoló kapcsos zárójelezést a listákétól : 

előbbi esetben szóközzel, vagy új sorral kell határolni az utasí-
tásoktól a zárójeleket, listáknál pedig szorosan kell záródnia (ez 
a megoldás visszafelé kompatibilis a Logóval, azaz az egyszerű 
LibreLogo ciklusok a Logóban is futnak) :
ism 18 [ b 10 téglalap [10, 200] ]

vagy
ism 18 [              ; ciklustörzs kezdete
  b 10
  téglalap [10, 200]  ; méret listával
]                     ; ciklustörzs vége

de nem
ism 18 [b 10 téglalap [ 10, 200 ]]

Elhagyható  és  elhagyandó  sortörésjel. A  LibreLogóban  a 
sortörést jelölő hullámvonalat csak egy utasítás és bemenő ér-
tékei külön sorba kerülése esetén kötelező kitenni.
előre ~
100 ; itt kellett sortörésjel
előre 100 ; itt nem

Egyszerűbb változóhasználat. A Logo változók érték szerinti 
hivatkozásában szereplő kezdő ketőspont – hasonlóan egy-két 
Logo megvalósításhoz – elhagyható (csak az egybetűs magyar 
Logo utasításokra ügyeljünk, mert azok nem lehetnek változó-
nevek).
ez régi :i :j :k          ; régi, de használható
  :l = :i + :j + :k
vége

ez új x y z  ; új, de b, e, h, j nem használható
  zs = x + y + z
vége 
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Vesszővel elválasztott listaelemek.  A listaelemeket vessző-
vel kell elválasztani a LibreLogóban :
téglalap [100, 200]    ; 100×200 pontos téglalap

Kevesebb  utasítás.  A  LibreLogo  bár  elfogadja  a  Comenius 
Logo  és Imagine  Logo felkiáltójeles  értékadó parancsait,  nem 
tesz különbséget ezek és az értéket kiolvasó utasítások közöt.
tv! 10  ; régi szintaxis
tv 10   ; javasolt szintaxis
ki tv   ; megjelenítjük a tollvastagság értékét
a = tv  ; tollvastagság értéke az „a” változóba

Alternatív szövegmegadás. A LibreLogo magyar honosítása 
a karakterláncok tárolására a magyar helyesírásnak megfelelő, 
a  Writer  szövegszerkesztő  automatikus  idézőjelei  miat  pedig 
kézenfekvő  idézőjelezést  javasolja:  „példa” (de  elfogadja  a 
Logo "szó, és a Python 'karakterlánc' szintaxisát is.
Alternatív utasítás- és adatszerkezetek. A LibreLogo a ne-
hézkes, az Imagine Logo esetében ráadásul túlságosan is válto-
zatos  Logo  programszerkezetek,  utasítások  helyet  kevés  szá-
mú, de  átekinthető  Python programszerkezeteket  kínál.  Ilye-
nek az egyszerűen használható listák és szótárak, vagy a lista-
elemeken, illetve  karakterláncon végigfutó  fut -ban/-ben (a 
Python for+in honosítása) ciklus. Példa az utóbbira :
ez felsorol vmi  ; felsoroljuk a bemenet elemeit
  fut i vmi-ben [ ki i ]
vége
felsorol [„alma”, „körte”] ; elemenkénti és
felsorol „karakterlánc”    ; betűnkénti kiíratás

Innováció. A  LibreLogo  újdonságainak  egy  része  a  Python 
nyelv  lehetőségeiből  fakad,  de  didaktikai  és  gyakorlati  célból 
saját  megoldásokkal  is  megkönnyíti  a  vektoros  alakzatokkal 
való munkát. Ilyen például az órapozíciók használata, amely az 
alsóbb évfolyamok számára lehetővé teszi a nevezetes szögek 

megadását a szögekről tanultak előt is, illetve a már említet 
kép utasítás, amellyel a különálló alakzatokat csoportosíthatjuk 
a  szerkesztés  és  felhasználás  megkönnyítésére  (az  SVG,  EPS 
formátumú vektorgrafkák is ilyen, egységesen kezelhető alak-
zatcsoportként tölthetők be a LibreOfce-ba).

A LibreLogo programozási nyelv

„Helló, Világ!” 
A következő program a teknőc  aktuális helyén kiírja a  Helló,  
Világ!  üzenetet :
címke „Helló, Világ!”

A magyar idézőjelek helyet „írógépes” aposztrófok közé is zár-
hatjuk a szöveget :
címke 'Helló, Világ!'

A Logo eszkoöztaáron  eávoő paranissorban a Writer nem isereá i ki aűtomatikűsan az „í ároá -
geápes” dűp a ideázoője eket a magyar megfe e oőire (a dokűmentűmban igen). Linűxon az 
A tGr-O eás -P szabvaányos bi  entyűőkombinaáiioáva  megkaphatjűk a magyar ideázoője eket. 
Maás, a magyar nye vet keveásbeá taámogatoá  operaáiioás rendszeren az Uniiode eás egyeáb ka-
rakterkoád ismereteát igeány oő bevite i moádszerek he yett keánye mesebb  ehet az a ternatí áv 
egyszeres í ároágeápes ideázoője ek hasznaá ata a paranissorban.
Utasítássorozat
Az utasításokat egy sorba is írhatjuk :
címke „Helló” tf h 12 címke „Világ!”

A programban a „He  oá” kií áraása űtaán fe eme jűök a to  at, majd egy sorra   ejjebb  eápűönk, 
eás kií árjűk a „Vi aág!”-ot, ahogy a keápen  aáthatoá.
Megjeyzések
A pontosvessző és az azt követő szöveg a sor végéig megjegy-
zésnek számít.
előre 10 ; megjegyzés

Helló
Világ! ! !
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Sortörésjel
A sor végi hullámvonal (~) jelöli, hogy a következő sor (ponto-
sabban bekezdés a Writerben) még az előző folytatása. A Libre-
Logóban csak egy-egy nagyon hosszú utasítás több sorban (be-
kezdésben) való elhelyezésére szolgál, hogy ilyenkor is olvasha-
tó maradjon a forráskód.
hosszú_nevű_utasítás_aminek_bemenő_adatai ~
  „ez” „és” „ez”            ; három karakterlánc

Aho  nem koöte ezoő  a pontosvesszoő, ott eárdemes e hagyni, hogy hiba eseteán a megfe e oő  
sorra (vagyis űtasí átaásra) űgorjon a Writer szoövegkűrzor. Az eárteákadoá űtasí átaásokat sortoö -
reásje  neá kűö  í árjűk kűö oön sorba egymaás űtaán,  . eárteákadaás.
Teknőcgrafka
Teknőc. A LibreLogo teknőce az eszköztár teknőcmoz-
gató  ikonjai,  vagy  a  programindítás  hatására  jelenik 
meg a dokumentum első oldalának közepén. A teknőc 
pozícióját és forgatási szögét a teknőc alakzatának po-
zíciója és forgatási szöge adja meg, így ezek kézi módosítása a 
teknőcmozgató utasítások kiadásának felel meg.
A teknoői szí áne, vona vastagsaága viszont isak je zi a teknoői aá  apotaát, a keázi moádosí átaás 
teány egesen nem vaá toztatja meg a teknoői to  - eás toö toőszí áneát, vona vastagsaágaát.
Jobbra és  balra (röviden  j és  b). A két utasítás 
jobbra, illetve balra forgatja a teknőcöt. Az eljárá-
sok bementő értéke a forgatási szög, pl.  60° vagy 
egyszerűen  60), a relatív órapozíció (2ó vagy  2h), 
vagy a speciális tetszőleges érték.
jobbra 90°
jobbra 90 ; a fokjel elhagyható
j 3ó ; mint az előzők
b -1h * 3 ; szintén
b tetszőleges ; véletlen irányba fordul

Előre és  hátra (röviden  e és  h). A teknőc előre és hátrafelé 
mozgatása.  Az  eljárások  bemenő  értékének  alapértelmezet 

mértékegysége  a  modern  számítógépes  tipográfai  pont  (2,54 
cm, azaz a nemzetközi hüvelyk 72-ed része), pl. az 1 az 1pt rö-
vidítése, de megadható centiméter (cm), milliméter (mm), hü-
velyk (" vagy in) is.
előre 10pt
előre 10 ; a pont mértékegysége elhagyható
e 2,54cm/7,2 ; mint az előzők
b 1"/7,2 ; szintén

Tollvastagság (röviden  tv). Beállítja a toll vonalvastagságát. 
Használhatók az előző mértékegységek és a tetszőleges érték is.
tollvastagság 10   ; 10 pontos vonalvastagság
tv tetszőleges     ; véletlen vastagság (<10pt)

Tollatfel és tollatle (röviden tf és tl). A toll fel-
emelése után a teknőc nem húz csíkot mozgás közben. 
A  felemelt  tollat  a  teknőc  szaggatot  körvonala  jelzi. 
Felemelt toll mellet az alakzat rajzolása nem fejeződik 
be, mivel a komplex vektorgrafkus alakzatok nem összefüggő 
vonalakból, sőt zárt alakzatokból is állhatnak.
Pont. Az utasítás a tollnak megfelelő színű és szélességű pontot 
helyez el a teknőc pozíciójában (függetlenül a toll felemelt álla-
potától).
Tollstílus.  A  teknőc  által  húzot  vonal  stílusát  állítja  be  a 
megadot stílusnév alapján. Az alapértelmezet  „folyamatos” 
vonal lecserélhető  „pontozott” és  „szaggatott” stílusra, il-
letve  listával  egyedi  pont-vonás  kombinációkat  tartalmazó 
mintákat is megadhatunk (l. 2. oldal).
A pont-vonaás kombinaáiioákat  eí ároá  ista e emei: 1. egymaás me  etti pontok szaáma, 2. pon-
tok hossza, 3. egymaás me  etti vonaások szaáma, 4. vonaások hossza, 5. pontok eás vonaások 
koözoötti taávo saág, 6. nem koöte ezoően megadandoá araányossaági teányezoő : ha eárteáke 2, akkor 
nem a megadott meáretek, hanem az aktűaá is vona vastagsaág a apjaán a akű  ki a pont-
vonaások meárete eás taávo saága. 
Tollsarok. A vonalak találkozási pontjában, vagyis a csúcsok-
ban  alapértelmezés  szerint  lekerekítést  láthatunk,  különösen 
nagyobb vonalvastagságnál. A beállítás módosítható, l. 2. oldal.

�
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Zár és  tölt.  A  LibreLogo  teknőc  nyitot  törötvonalat  rajzol 
útja során. A zár és a tölt utasítás kiadásával az utoljára raj-
zolt  nyitot  törötvonalat  (vagy  törötvonalakat,  l.  következő 
pont) zárja a program, azaz első és utolsó pontjait összeköti, és 
az így kapot zárt törötvonalat a tölt esetében az aktuális töl-
tőszínnel ki is színezi.
A zaár űtasí átaásnak abban az esetben is van eárte me, ha a rajzo aás soraán visszakerűö  a tek-
noői a toöroöttvona  kezdoőpontjaába: a vona vastagsaágtoá  eás a beaá  í átott stí á űstoá  fűöggoő sar-
kak isak zaárt toöroöttvona  eseteáben je ennek meg he yesen a kiindű aási isűáisban:
tollsarok „hegyes”
tv 3 e 20 j 120 e 20 j 120 e 20 zár
tf j 120+90 e 25 b 90   ; következő:
tl e 20 j 120 e 20 j 120 e 20

Az i yen nem zaárt a akzatok a PDF exportaá aás soraán „megjavű nak”, azaz azonos kezdoő- 
eás veágpont eseteán aűtomatikűsan zaártak  esznek. (Emiatt a me  eáke t aábra űágy keászűö t, 
hogy az űto soá megrajzo t o da  va oájaában keát kűö oön szakaszboá  aá  , hogy a PDF-kimenet-
ben is megmaradjon a hiaányzoá sarok.)
Töltőstílus. A paranccsal vonalkázást állíthatunk be a töltő-
színen kívül.
Az űtasí átaás bemenoő eárteáke vagy egy 1 eás 10 koözeá esoő szaám, ami a LibreOiie a apeárte -
mezett vona kaázaási stí á űsait je oö i, vagy egy neágy e emet tarta mazoá   ista, aho  az e soő 
e em a vona kaázaás tí ápűsa (1 = saáv, 2 = neágyzetraáis, 3 = neágyzetraáis eás saáv), a maásodik 
e em a vona kaázaás szí áne, a harmadik eás negyedik a vona ak taávo saága eás szoöge. A „toö toő -
stí á űs 0” űtasí átaás kapiso ja ki a vona kaázaást.
Összetett alakzatok kitöltése. Ha rajzolás közben megváltoz-
tatjuk  a  tollvastagságot  vagy  a  tollszínt,  akkor  a  LibreLogo 
nemcsak új törötvonal, hanem új vektorgrafkus alakzat rajzo-
lásába is kezd. A toll ideiglenes felemelése viszont nem eredmé-
nyez új vektorgrafkus alakzatot, mivel az több nem összefüggő 
törötvonalat  is  tartalmazhat.  A  zár és  a  tölt utasítások  az 
utoljára  rajzolt  vektorgrafkus  alakzat  minden  törötvonalára 
egyszerre hajtják végre a zárást, illetve a kitöltést, ahogy erre a 
jegyzet 2. oldala több példát is hoz. Az előző példa kis módosí-
tása ugyanezt példázza :
tv 0 e 20 j 120 e 20 j 120 e 20
tf j 120+90 e 10 b 90   ; következő:

tl e 20 j 120 e 20 j 120 e 20 tölt

A peá daában a „toö t” űtasí átaás  ezaárja mindkeát haáromszoöget. Laáthatoá, hogy az aátfedoő  reá-
szek, akaár egy oönmagaát metszoő  toöroöttvona  eseteáben is, o yan kitoö teást eredmeányezhet-
nek, hogy a kitakart reászek kitoö tet enek (aát aátszoáak) maradnak. Ha ezt nem szeretneánk 
a peá daában, akkor az e soő haáromszoöget kűö oön toö t űtasí átaássa  toö tsűök ki ( . meág keáp űtasí á-
taás).
Kép utasítás
Alakzatcsoportok. A kép utasítást elsősorban vektorgrafkus 
alakzatcsoportok létrehozására használjuk. A következő példá-
ban egy vonalat és egy körvonal nélküli,  kitöltöt kört helye-
zünk alakzatcsoportba : 
kép [ tv 1 e 10 tf kör 10 ]

Csoport szétbontása.  Az  alakzatcsoportot  a  LibreOfce  egy 
alakzatként kezeli, amíg nem kérjük a felosztását a Rajzobjek-
tumok tulajdonságai eszköztár Csoport szétbontása ikonjával.
Új  alakzat  kezdése.  Ha  lezárás  és  kitöltés  nélkül  akarunk 
ugyanolyan vonalvastagsággal és színnek rendelkező új vektor-
grafkus alakzatot kezdeni, egy egyszerű kép utasítással tehet-
jük meg :
e 10 kép e 10 j 120 e 10 tölt

A zaász oá rűádjaát bontja keát reászre a keáp űtasí átaás a peá daában.
Kép utasítás egymásba ágyazása. Összetet ábráknál is lehe-
tőség van az ábra egyes részeinek csoportosítására, ha kép uta-
sításokat ágyazunk egymásba :
kép [ kör 15 kép [ kör 5 kör 10 ] ]

Ha fe bontjűk a peá daában szerep oő  (az a apeárte mezett feá ig aát aátszoá  zoö d szí ánnek kitoö -
toött) ieá taáb aát a Csoport szeátbontaása ikon segí átseágeáve , egy nagy koört, eás egy keát koört 
tarta mazoá a akzatisoportot kapűnk (ame y űtoábbi tovaább bonthatoá).
Összetet ábráinkat célszerű csoportba helyezni az egyszerű fel-
használás érdekében :
kép [ főprogram ]
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Színek
A színek megadása szöveges, szám és lista paraméterrel, illetve 
a tetszőleges értékkel történhet.
Tollszín (röv. tsz). Beállítja a toll színét. Például :
tsz „zöld”
tv 2 kör 10

A koör koörvona aának szí áneát aá  í átottűk soöteátebb zoö dre, a kitoö toőszí ánt – az a apeárte mezett 
feá ig aáttetszoő zoö det – nem moádosí átottűk.
Töltőszín (röv. tlsz). Beállítja a kitöltés színét.
tlsz „piros” kör 30
tlsz „fehér” kör 20
tlsz „zöld” kör 10

Színnevek. 24+1 szín érhető név alapján, pl. „fekete”, „arany” 
(l. súgó). A 25. szín a „láthatatlan” szín, átlátszó kitöltéshez.
A neáv  e eá  rakott  hű  aámvona  a  neámi veá et en e teáreást  adhatűnk a szí ánhez. A szí ánek 
szaámeárteák a apjaán is e eárhetoők, ha a szí án szaámaát (0-toá  24-ig szaámozva) egy egye eműő  is-
taáva  adjűk meg:
tsz „~égszínkék” ; véletlen égszínkék
tsz [0] tlsz [24] kör 10 ; csak fekete körvonal

Vörös, zöld, kék színkódok. Ezzel a három színösszetevővel 
leírhatók  a  számítógép  megjelenítete  színek.  Listával  adjuk 
meg a szín vörös, zöld és kék színösszetevőjét :
tollszín [0, 0, 0]           ; fekete
tollszín [255, 0, 0]         ; vörös
tollszín [0, 255, 0]         ; zöld
tollszín [0, 0, 255]         ; kék
tollszín [255, 255, 255]     ; fehér
tollszín [255, 128, 0]       ; narancssárga

Egy-egy szí ánoösszetevoő 8 biten kerűö  taáro aásra, amit itt 0 eás 255 koözoötti szaámma  adűnk 
meg.
Színek számértékkel. Egy számmal is megadhatjuk a három 
színösszetevő értékét. A számokat célszerű hexadecimális for-

mában leírni, mert így a hatjegyű szám jegypárainak 0-f közé 
eső értéke felel meg a vörös, zöld, kék tartományoknak :
tollszín 0x000000            ; fekete
tollszín 0xff0000            ; vörös
tollszín 0x00ff00            ; zöld
tollszín 0x0000ff            ; kék
tollszín 0xffffff            ; fehér
tollszín 0xff8000            ; narancssárga

Áttetszőség.  Az  átetszőség  negyedik  (közkeletű  nevén  alfa) 
tartományként  megadható  a  színbeállítás  során.  Lista  esetén 
negyedik elemként, szám esetén a legmagasabb helyi érték felel 
az átetszőségnek :
tollszín [255, 255, 255, 128]; 50%-ban áttetsző
tollszín 0x80ffffff          ; fehér (mindkettő)

Néyzet, téglalap, kör, ellipszis
Külön utasításokkal téglalapot és ellipszis vektorgrafkus alak-
zatokat, illetve ezek speciális eseteként négyzetet és kört is raj-
zolhatunk. Alapesetben az aktuális tollszínnel és kitöltőszínnel, 
a toll felemelése esetén pedig körvonal nélkül rajzolja a Libre-
Logo az alakzatot a teknőcpozícióval a középpontjában.
Négyzet. Megadot oldalhosszúságú négyzet rajzolása.
négyzet 10

Téglalap. Adot szélességű és magasságú, igény szerint lekere-
kítet sarkú téglalap rajzolása.
téglalap [20, 10]
téglalap [20, 10, 5]

A szeá esseáget, magassaágot, eás ha szeretneánk, a  ekerekíáteás sűgaraát  istaáva  adjűk meg.
Kör. Megadot átmérőjű kör rajzolása.
kör 10

Ellipszis. Adot szélességű és magasságú ellipszis rajzolása. 
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Két szög megadásával cikkelyt rajzolhatunk, illetve egy újabb 
számérték megadásával szeletet (2) vagy ívet (3).
ellipszis [40, 30]
ellipszis [40, 30, 0, 90]
ellipszis [40, 30, 0, 90, 2]
ellipszis [40, 30, 0, 90, 3]

Szöveg megjelenítése
Címke. Az utasítással a teknőc helyén írathatunk ki szöveget (l. 
korábbi „Helló, Világ!” példa), akár ugyanarra a helyre többször 
is :
betűméret 80 betűszín „piros”
címke „ ”❤
betűméret 60 betűszín „fehér”
címke „ ”❤
betűméret 10 betűszín „fekete”
címke „Évi”

Szöveg.  Az utasítás az előzőleg rajzolt vektorgrafkus alakzat 
(törötvonal, téglalap, ellipszis) középre igazítot feliratát állítja 
be, vagy módosítja.
j 30 e 30 j 120 e 30
szöveg „írás”

Lezaárt vagy kitoö toött a akzatoknaá  az í ágy be eí árt szoöveg ví ázszintes  esz. A fe irat egyűött 
mozog az a akzatta , kettoős kattintaás űtaán moádosí áthatoá. IÍgy űtoá ag is megadhatűnk fe -
iratot az a akzatoknak.
Betűszín. Beállítja a címke és  szöveg utasításhoz a kiírt szö-
veg színét.
Megjegyzeás: Az űtasí átaásban beaá  í átott aáttetszoőseáget a LibreLogo meág nem taámogatja.
Betűméret,  betűcsalád,  betűvastagság,  betűstílus. Betű-
tulajdonságok megadása a  címke és  szöveg utasításokhoz. A 
betűméretet pontban adjuk meg. A betűvastagságot vagy olyan 
arányszámmal, ahol a 100 jelöli a normál betűvastagságot, vagy 
a  „kövér” és  „normál” szöveges értékekkel. A betűcsalád be-

menő  értéke  a  betűkészlet  neve.  A  betűstílus  pedig  lehet  az 
alapértelmezet „álló” vagy „kurzív” („dőlt”-ként is).
Graphite betűtechnológia. A betűcsalád utasításban Grap-
hite betűtulajdonságokat is beállíthatunk, például kiskapitálist, 
valódi méretezet betűket, vagy egyszerűen vihetünk be mate-
matikai jeleket a Linux Libertine G TeX-módjában :
betűcsalád „Linux Biolinum G:smcp=1” ; kiskap.
betűcsalád „Linux Biolinum G:sups=1” ; apró betű
betűcsalád „Linux Libertine G:texm=1”
címke „\\sum_k^n_=_1\\alpha_i”

Reász etesen  . http://www.nűmbertext.org/ inűx, http://www.nűmbertext.org/ ibreoiie. 
Eyéb teknőcgrafkai utasítások
Törölképernyő (röv. törölkép). Az utasítás törli a dokumen-
tum alakzatait (megfelel a Logo eszköztár Képernyőtörlés ikon-
jának).
Haza. A teknőc kezdőpozícióba (a dokumentum első oldalának 
középpontjába) állítása (megfelel a Logo eszköztár Haza ikonjá-
nak).
Elrejt és látható. A teknőc elrejtése és láthatóvá tétele.
Rejtett teknoői me  ett a rajzo aási műőve etek va amive  gyorsabbak.
Irány. A teknőc az adot irányba fordul. Az irányt szöggel, óra-
pozícióval és képernyő-koordinátával is megadhatjuk :
irány 0          ; teknőc északnak fordul
irány 3ó         ; teknőc keletnek fordul
irány [0, 0]     ; az oldal bal felső sarka fele

Hely. A teknőc az adot képernyő-koordináta irá-
nyába fordul és odalép, a toll állapotától függően 
vonalat  húzva.  Tetszőleges bemenő  érték  ese-
tén tetszőleges helyre lép :
hely [0, 0] hely tetsz

Vagyis vona hűázaás az o da  ba  fe soő sarkaába, majd az o da  egy tetszoő-

íá ra
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❤❤Évi

http://www.numbertext.org/libreoffice
http://www.numbertext.org/linux/index_hu.html
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 eges pontjaába. A fenti paranisot toöbbszoör megismeáte ve kaptűk a me  eáke t (itt kiisi-
nyíátett) aábraát.
Pozíció lekérdezése. A  hely visszaadja az x és y koordinátát 
tartalmazó listát is :
ki hely                       ; aktuális pozíció
ki hely[0]                    ; x koordináta
ki hely[1]                    ; y koordináta
hely [hely[0] + 10, hely[1] + 10]  ; irány DK-re

Oldalméret. Az oldal méretét tartalmazó lista.
ki oldalméret        ; A4-nél [612pt, 792pt]

A  ista segí átseágeáve  vona at hűázhatűnk az o da  toöbbi sarkaába is:
hely oldalméret ; jobb alsó sarok
hely [oldalméret[0], 0] ; jobb felső sarok
hely [0, oldalméret[1]] ; bal alsó sarok

Ismétlődő utasítások (ciklusok)
Gyakori  programozási  feladat  valamely  tevékenység,  utasítás 
vagy utasítássorozat ismételt végrehajtása, amelyet ciklusokkal 
valósítunk meg.
Ismétlés (röv.  ism, vagy a LibreLogóban  ismét). Ez a ciklus 
megadot számban ismétli a kapcsos zárójelek közöt megadot 
utasításokat (programblokkot).
ism 3 [ e 10 j 120 ] ; szabályos háromszög

UÜgye jűönk a szoákoözoökre, vagy sortoöreásre a kapisos zaároáje ek, eás a koözbezaárt űtasí átaások 
koözoött, amit a LibreLogo, szemben a Logoáva , megkoövete !
Végtelenszer (röv. vszer). A ciklusnak nincs megállási felté-
tele, így  addig fut, amíg  nem kerül végrehajtásra  egy  kilép, 
stop vagy  eredmény utasítás, vagy le nem állítjuk a program 
futását.
végtelenszer [ tf hely tetsz kör 10 ]

A LibreLogoában a „veágte enszer” az „ismeát eás” a ternatí áv neve.
Hányadik. A ciklus sorszámát tartalmazó változó : 

tf ism 12 [
  j 1ó e 30
  címke hányadik h 30
]

A teknoői az oára szaám apjaának koözepeároő  indű . Mindig 1 oáraát 
az oáraműtatoá  jaáraásaának iraányaába fordű va eás a koözeápponttoá  
30  pontnyira  e taávo odva  kií árjűk  a  „haányadik”  vaá tozoáva  a 
iik űs 1-toő  12-ig fűtoá iik űsvaá tozoájaát.
Ciklusok ciklusokon belül. Az előző példaprogram javításá-
ban a fő (külső) ciklus kirakja a számjegyeket, egy cikluson be-
lüli (vagyis belső) ciklus pedig az ötödórás (12 perces) beosztá-
sokat:
betűcsalád „Linux Biolinum G:pnum=1” 
tf j 1ó
ism 12 [
  e 20 b 1ó * hányadik
  címke hányadik 
  j 1ó * hányadik
  h 20 tv 2
  ism 5 [
    e 20 + 6 tl e 3 
    tf h 20 + 6 + 3
    j 1ó/5 tv 0,5
  ]
]

A  program  e soő  soraában  bekapiso jűk  a 
Graphite  betűőkeász et  araányos  szaáme he-
 yezeáseát  is,  hogy a  keskeny szaámjegyek, 
mint a 11-ben, koöze ebb kerűö jenek egy-
maáshoz (a apesetben a gyakori toöbbsoros 
taáb aázatos e he yezeás  miatt a szaámjegyek 
űgyanakkora he yet  fog a nak e ,   aásd  az 
e soő  oáraszaám apon, de ez sima szoövegben 
kerűö endoő). Az egeász oáraáknaá   aáthatoá  vas-
tagabb beosztaást űágy kapjűk, hogy a be soő 
iik űs e oőtt nagyobb vona vastagsaágot aá -
 í átűnk be, amit isak az e soő beosztaás meg-
rajzo aása űtaán í árűnk fe űö .
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Hányadik az egymásba ágyazott ciklusoknál. A szorzótábla 
a  legismertebb  példa az olyan  egymásba  ágyazot  ciklusokra, 
ahol a külső (szorzandó) és a belső (szorzó) ciklusváltozót is fel-
használjuk. Mivel a belső ciklusok felülírják a külső ciklus kö-
vetkező  indulásáig  a  hányadik változó  értékét,  egymásba 
ágyazot ciklusoknál mentsük el az értékét egy új változóba :
ism 10 [ ; „kirajzoljuk” a szorzótáblát (l. kép)
  szorzandó = hányadik
  ism 10 [ tv szorzandó * hányadik b 3,6 e 5 ]
  ; a hányadik értéke itt mindig 10
]

Az e oőzoő aábraán 10 toö iseárszerűő a akzatot  aáthatűnk, ame yek az 1-es, 2-es stb. szorzoátaáb a 
szorzatait aábraázo jaák a megfe e oő szeá esseágűő isí ákokka .
Ciklusmese.  Az  ismétlés (ism)  ciklus  feltételében  szereplő 
hányadik a külső ciklusra vonatkozik, ezt mutatja be a követ-
kező mese:
Ho  vo t, ho  nem vo t, vo t egyszer egy Sűsga nevűő kis aány. A tanaára – azt remeá ve, hogy 
joá  darabig  ekoöti a gyerekeket –, fe adta az osztaá ynak, hogy adjaák oössze a szaámokat 1-
toő  100-ig. De Sűsga hamarosan je entkezett, hogy keász van. A tanaár meg epoődve keárdez-
te, hogyan joött raá  i yen gyorsan a joá  eredmeányre? Sűsga e aárű ta, hogy rajzo gatni kez-
dett űna maában, mert kedve nem vo t a sok oösszeadaáshoz. Lerajzo t egy poöttyoöt, majd 
me  eá, a koövetkezoő osz opban kettoőt, majd meág egy űáj osz opban haármat, egeászen tí ázig. A 
LibreLogoáva  í ágy kaphatjűk meg Sűsga rajzaát: 
tf tv 3 ism 10 [
  ism hányadik [ pont e 5 ]
  h hányadik * 5
  j 90 e 5 b 90
]

Vagyis 10-szer ismeáte jűök a be soő iik űst, ami az eáppen veágrehajtott kűö soő iik űs sorszaá-
maának megfe e oő  szaáműá  poöttyoöt rajzo ja ki egymaás foö eá  (majd vissza eápteti a teknoőioöt 
a ű ra, eás a koövetkezoő osz opba aá  í átja). Sűsga raájoött, hogy ez az aábra majdnem pontosan 
o yan,  mint  egy feá  neágyzet.  Egy isűpa  poöttyboő  aá  oá  neágyzet  aát oájaának  keát  o da aán 
űgyanannyi poötty van, az aát oában pedig a neágyzet o da hosszaának megfe e oő poötty ta aá -
hatoá. Ez a apjaán, ha vesszűök a neágyzetben  eávoő  poöttyoök szaámaának fe eát (n*n/2), akkor, 
mive  ez az aát oá fe eát maár tarta mazza, maár isak az aát oában szerep oő poöttyoök maásik fe eát, 
n/2-t ke   hozzaáadni, hogy megkapjűk a szaámok oösszegeát 1-toő  10-ig. Ez 10*10/2 + 10/2 = 
100/2 + 5 = 55. Szaáz poötty o da hosszűásaágűá neágyzetneá  űgyanűágy ke   e jaárni: 100*100/2 + 

100/2 = 10:000/2 + 50 = 5050. Mí ág tanaára beí árta az oötoöst, Sűsga fejben kiszaámo ta meág az 
e soő ezer szaám oösszegeát is.
Amíg. A megadot logikai kifejezés teljesüléséig hajtja végre a 
ciklustörzsben szereplő utasításokat.
amíg igaz [ e 1 b 1 ] ; végtelen ciklus
amíg hányadik <= 5 [ ] ; mint ism 5 [ ]

A iik űs fe teáte eáben szerep oő „haányadik” itt a iik űsra vonatkozik.
Fut -ban/-ben  . A ciklusváltozó végiglépked a megadot lista 
vagy karakterlánc elemein :
fut i [1, 2, „három”]-ban [ ki i ]
fut i „szöveg”-ben [ ki i ]  ; ki karakterenként

A hányadik változó segítségével it is lekérdezhetjük az aktuá-
lis ciklus sorszámát (a feltételben is).
Újra és kilép. A két utasítással a ciklusok végrehajtása szakít-
ható meg. Az  újra hatására a ciklus elejére ugrik a program-
végrehajtás,  így  a  soron  következő  ciklussal  folytatódhat  a 
program. A  kilép esetén viszont egyből a ciklus után, azt el-
hagyva fut tovább.

Feltételvizsgálat
Ha.  Az  utasítást  követő  feltétel  (logikai  kifejezés)  teljesülése 
esetén a program végrehajtja a kifejezést követő programblok-
kot.
ism 36 [ 
  e 4 b 10
  ha hányadik = 12 vagy ~
    hányadik = 24 [ kör 10 ]
] kör 10

A program 36-szoöget rajzo , mikoözben a 12. eás a 24., majd az űto soá  isűáisnaá  (itt maár a 
iik űson kí ávűö ) koört is rajzo .
A  blokk  után  még  egy  blokk  is  szerepelhet,  amely  a  feltétel 
nem teljesülése esetén hajtódik végre.
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ism 36 [ 
  e 5 b 10
  ha hányadik % 12 = 0 [ kör 10 ] ~
    [ kör 4 ]
]

Az e oőzoő programot egyszerűősí átve a fe teáte  azt vizsgaá ja, hogy a iik-
 űsvaá tozoá maradeák neá kűö  oszthatoá-e 12-ve . Ha igen, 10 pont aátmeá-
roőjűő koört rajzo , ha pedig nem, akkor 4 pont aátmeároőjűőt.
Logikai kifejezések.  A  logikai  kifejezések  értéke  igaz,  vagy 
hamis lehet. Az egyenlőség műveleti jele a sima = vagy a dupla 
==.1 A nem egyenlőséget a <> vagy a != jelekkel. A kisebb vagy 
egyenlő, és a nagyobb vagy egyenlő műveleti jelek a <= és a >=. 
A vagy és az és műveletek mellet a nem művelet is használha-
tó :
ha nem (a > 0 és a <= 10) [ ki „kívül van” ]

A peá daában ha „a” eárteáke kisebb, vagy egyen oő, mint 0, vagy nagyobb mint 10, kií áraásra 
kerűö  a „kí ávűö  van” űözenet.
Az alapértelmezet  igaz, vagy  hamis logikai értéket kifejezé-
sekben is használhatjuk :
a = igaz
ha a [ ki „nagyon igaz” ] [ ki „nem igaz” ]

A  ogikai kifejezeást vaároá űtasí átaások a 0 (eás űöres karakter aáni,  ista, ha maz vagy szoátaár) 
eárteáket hamisnak, a nem 0 eárteáket pedig igaznak veszik. A  ogikai kifejezeásek kií árataásaá-
naá  vagy karakter aániiaá a akí átaásaánaá  az „igaz” vagy „hamis” szoát kapjűk:
ki 5 == 5               ; „igaz” jelenik meg
b = lánc 2 * 2 == 5     ; b = „hamis”

Saját utasítások (eljárások)
A  LibreLogo  utasításkészletét  magunk  is  bővíthetjük, például 
az alapértelmezet  négyzet és kör utasítás mellé készíthetünk 
egy saját,  háromszög névre keresztelt utasítást is a háromszö-

11 Pythonban isak a dűp a egyen oőseágje  hasznaá hatoá  műőve eti je keánt. A LibreLogo vi-
szont a „ha”, „amíág”, „eredmeány” űtasí átaásokban szerep oő  ogikai kifejezeásekben megen-
gedi a sima egyen oőseágje  hasznaá ataát is.

gek rajzolására. Az ilyen új utasításokat eljárásoknak nevezzük, 
és az ez (vagy tanuld, eljárás, röv. elj) paranccsal kezdve és 
(külön sorban) a vége paranccsal befejezve hozzuk létre :
ez eljárásnév
utasítások
vége

Az eljárásban szereplő utasítások  csak akkor kerülnek végre-
hajtásra,  amikor  az eljárást meghívjuk, azaz  nevével  hivatko-
zunk rá, mint a következő példa utolsó sorában kétszer is :
ez háromszög
  ism 3 [ e 50 j 360/3 ]
vége
háromszög j 30 háromszög

Az e jaáraás veágrehajtaása űtaán a hí ávaási pont űtaán fo ytatoádik a program, í ágy a peá daában 
kirajzo tűnk egy szabaá yos haáromszoöget,  majd 30 fokka  jobbra e fordű va ismeáte tűök 
meg a haáromszoögrajzo aást.
Bemenő értékek. Az eljárásnév után felsorolt változók tartal-
mazzák az eljárás bemenő értékeit. Az eljárás hívásánál, az eljá-
rásnév után adjuk meg az aktuális bemenő értékeket.
ez háromszög méret
  tollvastagság méret
  ism 3 [ e 50 j 360/3 ] zár
vége
háromszög 1 j 30 háromszög 3

A peá daában a „meáret” bemeneti vaá tozoá  segí átseágeáve  aá  í átjűk be a haáromszoög vona vas-
tagsaágaát. A haáromszoöget a zaár űtasí átaássa   e is zaárjűk, hogy minden sarka  ekerekí átve  e-
gyen.
Több bemenő érték. Több bemenő érték esetén az eljárás hí-
vásánál egyszerűen felsoroljuk (vessző nélkül) a bemenő érté-
keket (vagy az azokat visszaadó kifejezéseket).
ez háromszög méret stílus
  tollvastagság méret
  tollstílus stílus
  ism 3 [ e 50 j 360/3 ] zár
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vége
háromszög 1 „szaggatott” j 30
háromszög 3 „pontozott”

A peá daában a haáromszoög vona stí á űsaát is beaá  í átja az e jaáraás egy maásodik bemenoő eárteák 
a apjaán.
További példa.  A  következő  példában  a „háromszög”  eljárás 
általánosítása, a „sokszög” szerepel. Segítségével kirajzoljuk a 
háromszögtől a tízszögig a szabályos síkidomokat. 
ez sokszög szög él
  ism szög [ e él b 360/szög ]
  tölt szöveg szög
vége
ism 8 [
  sokszög 2 + hányadik ~
    60 / (2 + hányadik)
  tf e 18 j 360/8 tl
]

A peá daában a sokszoög e jaáraás keát bemenoő eárteáket kap: a „szoög” nevűő  bemeneti vaá tozoá a 
szoögek (isűáisok) szaámaát, az „eá ” pedig egy eá  hosszaát fogja tarta mazni. Az e jaáraás űtaán 
 eávoő foőprogram egy o yan iik űs, ame y 3 eás 60/3, majd 4 eás 60/4 stb. egeászen 10 eás 60/10 
bemenoő eárteákekke  hí ávja meg a sokszoög e jaáraást (mive  azt szeretneánk, hogy a sí ákidomok 
koöze  azonos meáretűőek  egyenek, ezeárt nem az eá hosszűk, hanem a kerűö etűök  esz egyseág-
nyi, je en esetben 60 pont). Az egyszerűő sokszoögeket koörbejaárva te jes fordű atot, vagyis 
360  fokot  teszűönk  meg.  Szabaá yos  sokszoögekneá  minden  isűáisnaá  űgyanannyit,  azaz 
360/isűáisszaám foknyit fordű űnk. Az e jaáraásűnk bemenoő  parameátereáboő , a isűáisok szaá-
maát tarta mazoá  „szoög”-boő  í ágy hataároztűk meg a fordű aás szoögeát. Megjegyzeás: az aábraán 
egy piiit e forgattűk a sí ákidomokat, hogy jobban e feárjenek: a 360/szoögnyi e fordű aást 
keát reász etben, az eá  rajzo aása e oőtt, eás űtaán hajtottűk veágre:
  ism szög [ b 180/szög e él b 180/szög ]

Újrahívás. Az eljárás meghívhatja saját magát is, amivel ciklu-
sokat, bonyolultabb műveleteket valósíthatunk meg. A követ-
kező példa a háromszögrajzoló eljárás újrahívással megvalósí-
tot változata :
ez háromszög
  e 50 j 360/3
  háromszög

vége
háromszög

A program nem aá    e a haárom o da  megrajzo aásaánaá , hanem veágte enseágig ismeát i azt. A 
gyakor atban a LibreLogo/Python a apbeaá  í átaás isak ezer űájrahí ávaást engedeá yez. A meá y-
seági, vagy a gyakran e oőbb je entkezoő memoáriakor aátot e eárve a program befejezi műőkoö-
deáseát.  (Az űájrahí ávaást  tarta mazoá  e jaáraások aá ta aában tarta maznak va ami yen eroősebb 
kor aátot, í ágy az i yen  eaá  aásra ritkaán kerűö  sor.)
Stop. Az utasítással kiléphetünk az eljárásból, vagyis a prog-
ram az eljáráshívás után folytatódik. 
ez fa n
  ha n < 2 [ stop ] 
  e n b 50 fa n/2
  j 100 fa n/2
  b 50 h n
vége

fa 40

A farajzo oá e jaáraás n hosszűásaágűá  aágat rajzo , majd e aágazaást rak az aág veágeáre a koövetke-
zoő moádon: keátszer hí ávja meg sajaát magaát, hogy ba  eás jobb o da i, fe eakkora aágat rajzo -
jon. Ezt minden aág rajzo aásaánaá  ismeát i, amíág a rajzo andoá  aág kisebb nem  esz, mint 2 
pont. Ekkor maár nem rajzo  e aágazaást a program, hanem visszateár az e oőzoő hí ávaás he yeáre. 
Az e aágazaás megrajzo aása űtaán az e jaáraás vissza eápteti a teknoőioöt  az aág e ejeáre,  hogy 
fo ytatni tűdja az aágak rajzo aásaát a megfe e oő he yroő . A teknoői mozgaása szemme  koövet-
hetoő moádon műtatja a program műőkoödeáseát.
További példa. Az előző eljárás kis 
bővítésével javíthatunk a fa megje-
lenítésén :
ez fa n
  tv n/5
  ha n < 2 [ 
    tlsz [0, 127 + ~
      vszám 128, 0, 200]
    kör vszám 50 stop
  ] 
  tl e n tf b 50 fa n/2
  j 100 fa n/2

3

4

5 6

7
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910
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  b 50 h n
vége
kép [ tsz „barna” fa 50 ]

A barna szí ánűő  aágak vastagsaága az aág hosszaának oötoöde, eás a  egkisebb aágak veágeáre a  
v(eá et en)szaám fűöggveánnye  veá et en aátmeároőjűő, aáttetszoő veá et en zoö d koöroöket teszűönk. A 
foőprogramot a keáp e embe zaártűk, hogy a koöroök eás vona ak egy a akzatisoportba kerűö je-
nek.
Saját függvények
A függvények kimeneti értéket visszaadó eljárások.
Az e oőzoő peá da v(eá et en)szaám fűöggveánye a bemeneti eárteákeáneá  kisebb veá et en toörtszaám-
ma  teár vissza. Ezeárt a „koör vszaám 50”  ehet „koör 0” eás „koör 49,999” is. Sajaát fűöggveánye-
ket az „eredmeány űtasí átaássa ” hozhatűnk  eátre.
Eredmény.  Kilépés  az  eljárásból  az  eredmény utasítás  után 
megadot kifejezés értékével, vagyis a saját függvény visszaté-
rési értékével :
ez neme név
  ha név = „Juliska” [ eredmény „nő” ]
  ha név = „János” [ eredmény „férfi” ]
  eredmény „nem tudom”
vége

ki neme „Juliska”
ki neme be „Kérem a keresztnevét:”

A „neme” fűöggveány „Jű iska” bemeneti eárteák eseteán „noő”-ve , „Jaános” eseteán „feári”-va  
teár vissza, kűö oönben pedig „nem tűdom”-ma . Az e soő hí ávaás eredmeánye „noő”, a maásodik 
hí ávaásnaá  a gyaári „be” fűöggveány paárbeszeádab akaába beí árt neáv  esz a „neme” bemenete.
Zárójelezés. Több bemenő értéket váró, esetleg összetet kife-
jezésekben  szereplő  függvényhívásoknál  a  bemenő  értékeket 
zárójelbe zárjuk, vesszővel elválasztva :
ez átlag x y
  eredmény (x + y) / 2
vége

; k = (átlag 5 10) ; nem jó
k = átlag(5, 10) ; jó

k = átlag (5, 10) ; jó

Egy bemenoő  eárteákneá  a zaároáje ezeás egyszerűő  kifejezeásekben e hagyhatoá, de hiba eseteán 
itt is ki ke   tennűönk a zaároáje eket.
Változók
Elhagyható kettőspont, Unicode betűk és aláhúzásjel. A 
változónevek az Unicode karakterkészlet betűiből, aláhúzásjel-
ből („_”), számokból (kivéve a név első karaktereként) és egy el-
hagyható kezdő ketőspontból állhatnak.
A neávkezdoő kettoőspont (eredeti eg az eárteák szerinti hivatkozaást je e a Logoában) hasznaá -
 ataának e oőnye a magyarban, hogy a „j” eás „b” paranisroövidí áteás nem űötkoözik a „:j” eás a 
„:b” vaá tozoákka , de eárdemes inkaább a szabad k,  , m ... z betűőket vaá asztani roövid vaá tozoá -
neávkeánt.
Kisbetű nem egyenlő nagybetűvel.  A változónevek (szem-
ben a parancsokkal, vagy az alapértelmezet változókkal) már 
akkor is különböznek, ha csak a betűk méretében van különb-
ség.
K = 1
k = 2
ki K + k   ; az eredmény 3

Π. A  π (alternatív neve pi) speciális változó, előre meghatáro-
zot értéke 3,14 159 265 358 979. Példa a kiíratására :
ki π ; írhatunk „ki pi”-t is.

Értékadás
A LibreLogóban nemcsak eljáráshívással, hanem egyenlőségjel-
lel is értéket adhatunk a változóknak:
k = 1 ; egész szám
l = 1,0 ; tizedestört
m = „szöveges változó” ; karakterlánc, itt
n = be „adatbevitel:” ; párbeszédablakkal
o = [1, 2, „három”] ; lista
p = {0: „nulla”, 1: „egy”} ; szótár
tíz = 0b1010 ; bináris szám
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ezer = 0x3e8 ; hexadecimális sz.
kilenc = 0o11 ; oktális szám

Az értékadó utasításokat külön sorba helyezzük el. Blokk elején 
hagyhatunk egy értékadást ugyanazon sorban, illetve nem ér-
tékadó utasítás követheti az értékadást :
ha a = 1 [ a = 0 tölt ]

Globális változók
Alapesetben a változók csak az adot eljáráson vagy a főprogra-
mon belül érvényesek. Ha azt szeretnénk, hogy minden eljárá-
son belül elérhetők legyenek, adjuk ki a globálisváltozó (rö-
viden globvál vagy a LibreLogóban globális) parancsot :
globális k, l, m

Értékadás eljáráson belül. Ha a globális változóknak értéket 
is szeretnénk adni az eljáráson belül, nemcsak kiolvasni azt, ak-
kor az eljárásban is meg kell adnunk a  globális parancsot a 
változó nevével.

Számok
A tetszőleges méretű egész számok mellet törtszámokkal (lebe-
gőpontos  számokkal) végezhetünk  műveleteket. A  négy alap-
művelet, az összeadás, kivonás, osztás, szorzás mellet gyakrab-
ban használjuk a dupla perjellel, illetve százalékjellel megadot 
maradékos osztást, és a „kétcsillagos” hatványozást:
ki 5 // 2   ; 5/2 maradékos osztással, vagyis 2
ki 5 % 2    ; az eredmény 5/2 maradéka, vagyis 1
ki 5**3     ; 5 * 5 * 5 = 125

Megjegyzeás. A LibreLogoában az osztaás toört szaámot eredmeányez, mí ág Pythonban ez isak a 
3-as vaá tozattoá  vaá t a apeárte mezetteá :
x = 5/2           ; 2,5 (Python 2-ben viszont 2)

Egész. A függvény egész számmá alakítja a bemenő tört szá-
mot (annak egész részét véve) vagy karakterláncot :
ki egész 4,9999           ; eredmény: 4
k = egész „5000”
ki k + 1                  ; eredmény: 5001
ki 1 + egész be „Szám?”   ; ki a bemenet + 1

Tört. A függvény tört számmá alakítja a bemenő egész számot 
vagy karakterláncot :
ki 1 + tört be „Szám?”   ; ki a bemenet + 1,0

Véletlenszám (röv.  vszám vagy  véletlen).  A  függvény  a 
megadot számnál kisebb,  de nullánál nagyobb, vagy egyenlő 
véletlen törtszámot ad vissza.
ki vszám 100    ; 0–99,9˙ közötti tört
ki 1 + egész vszám 100   ; 1–100 közötti egész

A fűöggveány (a ternatí áv neáven „kivaá aszt”)  ista megadaása eseteán veá et en  istae emet ad 
vissza.
Egyéb műveletek. A  gyök,  kerekítés (röv.  kerek),  abszo-
lútérték (röviden absz vagy abs), sin és cos a nevének meg-
felelő műveletet végzi el.
Bitműveletek. Az  &,  |,  ^ műveleti jelek a bitenkénti  és,  vay, 
kizáró vay műveletnek felelnek meg.
Min és  max.  A függvények a megadot lista minimum, illetve 
maximum értékét adják vissza.
ki min (1, 2, 0)     ; ki: 0
ki max [5, 7, 8, 9]  ; ki: 9

Karakterláncok
A karakterlánc tetszőleges hosszúságú szöveg tárolására alkal-
mas változótípus. A LibreLogóban több lehetőség van a karak-
terláncok  megadására. A javasolt forma a magyar helyesírást 
követi :
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k = „”         ; üres karakterlánc
l = „példa”    ; lánc öt karakterből

A beí áraást a Writer aűtomatikűs ideázoője isereáje egyszerűőveá teszi minden operaáiioás rend-
szeren.
Ezenkívül alkalmazhatjuk a Python egyszeres „írógépes” idéző-
jeles megadását is:
k = ''         ; üres karakterlánc
l = 'példa'    ; lánc öt karakterből

Csak betűők (nem í áraásje ek stb.) eseteán a k asszikűs Logo megadaásra is  ehetoőseág van, op-
iionaá isan annak  ezaáraásaáva :
k = "          ; üres karakterlánc, vagy ""
l = "példa     ; lehet "példa" is.

Összefűzés. Az összeadásjellel fűzhetünk össze karakterlánco-
kat:
k = „macska” + „jancsi”     ; k = „macskajancsi”

Többszörözés. A karakterláncok többszörözése, vagyis ismét-
lődő összefűzése látványos példája a Python különleges lehető-
ségeinek:
ki „példa” * 100 ; példapéldapélda... (100-szor)

Karakterek. N karakterből álló karakterlánc karakterei 0-tól n-
-1-ig számozva érhetők el a következő módon :
szöveg = „példa”
ki szöveg[0]             ; első karakter
ki szöveg[4]             ; itt utolsó karakter

Láncvégi karakterek. Mínusz számozással a karakterlánc vé-
géről érhetünk el karaktereket :
szöveg = „példa”
ki szöveg[-1]            ; utolsó karakter
ki szöveg[-5]            ; itt első karakter

Részláncok.  Ketőspont  segítségével  a  karakterlánc  részletét 
kaphatjuk vissza:

s = „példa”
ki s[:3]          ; a[3] előtti: „pél”
ki s[3:]          ; a[3]-tól: „da”
ki s[1:4]         ; a[1]-től a[4] előttig: „éld”
ki s[:-1]         ; a[-1] előttig: „péld”

Darab (röv. db). A lánc hosszát megadó függvény.
ki db „példa”         ; Kimenet: 5 (db karakter)

Módosítás. Karakterláncok helyben nem módosíthatók, szem-
ben a listákkal, de a változó felülírásával hasonló hatást érhe-
tünk el :
A = „VAKÁCIÓ”
amíg A [ 
  címke A
  A = A[1:]   ; levágjuk az első betűt
  tf e 12     ; egy sorral feljebb
]

Eleme-e.  A  ciklusoknál  megismert  -ban/-ben segítségével 
megvizsgálhatjuk, hogy egy adot  karakter  vagy karakterlánc 
része-e a másiknak :
ha „x” „mátrix”-ban [ ki „van benne x betű” ]

Lánc. A  lánc függvénnyel karakterlánccá alakítható a más tí-
pusú változók értéke :
a = lánc 5,5                     ; szöveg: „5,5”

Egyéb Python függvények. A Python egyéb nem honosítot 
függvényei is elérhetők a LibreLogóban, például:
A = „szöVege ”
A.upper()      ; nagybetűsítés: „SZÖVEGE ”
A.lower()      ; kisbetűsítés: „szövege ”
A.capitalize() ; nagy kezdőbetűsítés: „SzöVege”
A.find(„e”)    ; balról első előfordulás: 4
A.rfind(„e”)   ; jobbról első előfordulás: 6

VAKAÍCIOÍAKAÍCIOÍKAÍCIOÍAÍCIOÍCIOÍIOÍOÍ
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A.replace(„sz”, „f”) ; csere: „föVeg”
A.split(„V”)   ; darabolás: [„szö”, „eg”]
A.strip()      ; szóközök levágása: „szöVeg”

Javaso t megismerkedni a szabaá yos kifejezeásekke  is ( . keásoőbb), ame yek nagy meárteák-
ben  eegyszerűősí átik eás fe gyorsí átjaák a szoövegkeze eást.
Sortörés karakter. A \n a sortörés karaktert jelöli a karakter-
láncokban. Ennek megfelelően több sorban jelenik meg a kiírt 
szöveg a LibreLogóban is.
címke „Libre-\nLogo”    ; Libre- és Logo

Formázott karakterláncok. A %d helyére egész számot, a %f 
helyére törtszámot,  a %s karaktersorozat helyére szöveges vál-
tozó értékét illeszthetjük be, ha a karakterlánc után százalékjel-
lel elválasztva megadjuk a változót is:
ki „Száma: %d” % 5          ; „Száma: 5”
ki „Száma: %f” % 5         ; „Száma: 5,000000”
ki „Neve: %s” % „Pista”     ; „Neve: Pista”
ki „Kerekítés: %.f” % 5,6   ; „Kerekítés: 6”
ki „Kerekítés: %.2f” % 5    ; „Kerekítés: 5,00”

A d, illetve s előt számot is megadhatunk, ami azt jelöli, hogy 
hány karakterpozíciót foglaljon el az érték, függetlenül a hosz-
szától :
ki „Száma: %5d.” % 5           ; „Száma:    5.”

Ha  egyszerre  több  beillesztendő  értékünk van,  akkor zárójel-
ben,  vesszővel  elválasztva  soroljuk  fel  a  változókat  (l.  fx 
listák) :
ki „%d: %s.” % (5, „Pista”)   ; „5: Pista.”

Kulcs-érték párokat tartalmazó szótárakból is kiolvashatjuk az 
adatokat (l. szótárak), ha a  %(kulcs)s formában hivatkozunk 
az értékre a karakterláncban :
Adat = {„neve”: „Pista”}
ki „Neve: %(neve)s.” % Adat  ;    „Neve: Pista.”

Szabályos kifejezések
A modern programozási nyelvek szinte kivétel nélkül támogat-
ják ezt a mintaillesztési módszert, amellyel a karakterláncokon 
végzet műveletek jelentősen egyszerűsíthetők.
A LibreOiie Kereseás eás isere fűnkiioájaában is megta aá ni regű aáris kifejezeásek neáven,  . 
LibreOiie sűágoá. (A szabaá yos kifejezeásek hason oá he yen je entek meg eredeti eg az in-
formatikaában: e soőkeánt Ken Thompson QED szoövegszerkesztoőjeáben, keásoőbb a standard 
űnixos „ed” szoövegszerkesztoő eás egyeáb segeádprogramok neápszerűősí átetteák.)
.* (pont csillag). Tetszőleges karaktersorozatot jelölő minta.
Maásho  is ta aá kozhatűnk i yen mintai  eszteásse .  A Goog e kereseásekneá  (itt igaz isak 
szoákoözoökke  hataáro va, szavakra műőkoödik)  eás  a paranissori aá  omaánynevekneá  a sima 
isi  ag, az SQL adatbaázis-keze oő  nye v LIKE paranisaánaá  a % je  je oö i a tetszoő eges ka-
raktersorozatot. A  egtoöbb  ehetoőseáget azonban keátseágkí ávűö  a szabaá yos kifejezeásek, an-
nak is kűö oönboözoőkeáppen boőví átett vaá tozatai nyűájtjaák.
A szabályos kifejezéseket három honosítot függvény támogat-
ja a LibreLogóban :
Talál. A függvény egy szabályos kifejezést (a keresési mintát) 
és  egy  karakterláncot  vár.  Eredménye  pedig  egy  olyan  lista, 
ami a karakterlánc keresési mintára illeszkedő részleteit tartal-
mazza. Ha nincs ilyen, akkor az eredmény egy üres lista.
szavak = talál(„\w+”, „A kutya ugat, nem?”)

A fenti fűöggveányhíávaás  eredmeánye az „A”, „kűtya”, „űgat” eás „nem” karakter aániokat, 
vagyis a megadott szoöveg szavait tarta mazoá  ista, mive  a kereseási mintakeánt megadott 
szabaá yos kifejezeás je enteáse „egy, vagy toöbb betűőt tarta mazoá karaktersorozat”.
Keres. A függvény a talál függvényhez hasonló bemeneti ér-
tékeket vár. Az eredmény az első illeszkedő szövegrészlet ada-
tait tartalmazza, vagy ha nincs találat, akkor az ennek hiányát 
jelölő „semmi” érték. A találati érték igaz értéknek, a „semmi” 
hamis értéknek számít a logikai kifejezésekben, így a feltétel-
vizsgálatokban is:
szó = be „Kérek egy tetszőleges szót”
ha keres(„sz”, szó) [ ]  ; = ha „sz” szó-ban [ ]
ha keres(„^p.p$”, szó) [ ki „találat” ] [ ki ~
  „nincs találat” ]

A szabaá yos kifejezeás je enteáse az űto soá  sorban: Ha a megadott szoá  p-ve  kezdoődik, a 
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maásodik karaktere tetszoő eges, a harmadik, egyben a karakter aáni veágeán ta aá hatoá  ka-
raktere pedig szinteán a „p” betűő (peá daáű  „pap”, „peáp”, „pűáp”), kií árja hogy „ta aá at”, kűö oön-
ben pedig hogy „ninis ta aá at”.
Cserél. A függvény három bemenő értéke a mit (szabályos ki-
fejezés),  mire (hivatkozhatunk  benne  az  illeszkedő  karakter-
láncra, sőt annak részeire is) és miben.
írás = cserél(„[A-Z][^.?!]*!”, „”, írás)

A peá da kitoör i a fe szoá í átoá  mondatokat a karakter aániboá , vagyis minden nagybetűőve  
kezdoődoő, pontot, keárdoője et, fe kiaá toáje et nem tarta mazoá, de fe kiaá toáje re veágzoődoő tet-
szoő eges hosszűá karakter aániot. 
A szabályos kifejezés jelölései. A LibreLogo a Python szabá-
lyos kifejezéseket ismeri fel. A következő lista a legalapvetőbb 
jelöléseket sorolja fel :
. ; tetszőleges karakter
* ; előző karakter 0, vagy többször
.* ; tetszőleges karakter 0, vagy többször
a* ; „a” karakter 0, vagy többször
a+ ; „a” karakter 1, vagy többször
[a-d] ; karaktertartomány („a”, „b”, „c”, „d”)
[A-Z] ; tetszőleges nagybetű (nem ékezetes)
[A-ZÁÉ] ; latin nagybetűk, plusz „Á” és „É”
[-b] ; „-” karakter vagy „b”
\. ; pont karakter
[.] ; pont karakter
[.*+] ; pont, csillag vagy plusz karakter
[^.*+] ; tetszőleges, kivéve „.”, „*”, „+” jel
\w ; tetszőleges betű, szám vagy aláhúzásjel
(Ft|\$) ; „Ft” vagy „$”
^vmi ; „vmi” a karakterlánc elején
vmi$ ; „vmi” a karakterlánc végén
\bez\b ; „ez”, mindkét oldalán szóhatárral

A cserél függvény második bemenő értékében a szabályos ki-
fejezés  zárójeles  csoportjaira  hivatkozhatunk  a  \\1,  \\2 stb. 
számozással. A példában felcseréljük a szomszédos szavakat :
írás = cserél(„(\w+) (\w+)”, „\\2 \\1”, írás)

Listák
A LibreLogóban Python listákat használhatunk.
Azza  a formai megkoöteásse , hogy a  istaákat hataáro oá kapisos zaároáje ek tapadnak (vagyis 
nem  ehet szoákoöz a be soő o da űkon). 
L = []            ; üres lista
M = [6]           ; egyelemű lista 
M = [6,6]         ; egyelemű lista (6,6-tal)

A listák létrehozásánál az elemeket vesszővel választjuk el egy-
mástól.
N = [6, 6]        ; kételemű lista

Elemek elérése.  n-elemű lista elemeit 0-tól  n-1-ig számozva 
érhetjük el a lista[elem száma] alakban :
ki N[0]    ; első elem kiíratása
N[1] = „lánc”     ; N = [6, „lánc”]

Ahogy a fenti peá daán  aáthatoá, a  istae emek tetszoő eges tí ápűsűáak, akaár  istaák is  ehetnek.
Mínusz indexekkel a lista végéről érhetjük el az elemeket :
ki N[-1]          ; az utolsó elem („lánc”)

Véletlen elemet ad vissza a kiválaszt függvény :
ki kiválaszt [„alma”, „körte”, „barack”]

Összefűzés. Listákat az összeadásjellel fűzhetünk össze :
Z = N + N         ; Z = [6, „lánc”, 6, „lánc”]

Darab (röv. db). A függvény visszaadja a lista elemszámát :
ki db Z           ; A kimenet 4

Rendez. A függvény új, rendezet listával tér vissza a megadot 
lista alapján.
Z = rendez Z      ; Z = [6, 6, „lánc”, „lánc”]

Sor. A függvény olyan listát ad vissza, amely 0-tól a bemenő 
érték mínusz 1-ig tartalmazza a számokat ::::
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t = sor 5 ; t = [0, 1, 2, 3, 4]

Az „ismeát eás” iik űs a ternatí ávaájakeánt a „sor” fűöggveányt kombinaá hatjűk a „fűt -ban/-
ben” iik űssa . Kűö soő iik űsok iik űsvaá tozoáit ezen a moádon koönnyebben e eárhetjűök.
fut k sor 10-ben [ ki k ]

Két bemenő értékkel a kezdőérték is megadható :
t = sor 1 5 ; t = [1, 2, 3, 4]

Hárommal pedig a lépésköz :
t = sor 1 10 2; t = [1, 3, 5, 7, 9]

Eleme-e. A  „-ban”/„-ben” segítségével it is megvizsgálhat-
juk, hogy egy adot érték eleme-e a listának :
Z = [1, 2, 5]
ha 5 Z-ben [ ki „benne” ]

Üres-e. Üres listával, a darab függvénnyel, vagy közvetlenül a 
változóval is megvizsgálhatjuk, hogy üres-e egy lista :
ha L = [] [ ki „üres” ]
ha db L = 0 [ ki „üres így is” ]
ha nem L [ ki „és üres így is” ]

Részlisták.  A  LibreLogo  (Python)  listakezelésének  egyik  ké-
nyelmes lehetősége, hogy a ketőspont segítségével részlistákra 
hivatkozhatunk (részletesen l. a karakterláncoknál).
ki Z[2:5]      ; részlista 2–4. indexű elemekkel
Z = Z[:-1]     ; utolsó elem törlése 

Több elem cseréje.  Az  értékadás  bal  oldalán  is  szerepelhet 
részlista, amivel egy lépésben módosíthatjuk a lista több elemét 
is :
Z = [1, 3, 3]
Z[1:2] = [2]      ; eredmény: Z = [1, 2, 3]
Z[1:2] = [5, 5]   ; eredmény: Z = [1, 5, 5, 4]

Beszúrás. Ha üres részlistára hivatkozunk, akkor az adot hely 
elé szúrhatunk be elemeket :

Z = [2, 2]
Z[1:1] = [10]     ; eredmény: Z = [2, 10, 2]

Lista megfordítása. A következő eljárás visszaad egy a beme-
neti lista elemeit fordítva tartozó listát. 
eljárás fordít k

ha db k = 1 [ eredmény k ]
eredmény fordít(k[1:]) + k[0:1]

vége

ki fordít [1, 2, 3, 4]      ; ki: [4, 3, 2, 1]

Az e jaáraás oönhivatkozaássa  o dja meg a fe adatot: minden fűöggveányhí ávaásnaá  a  ista e soő  
e emeát az eredmeány veágeáre tesszűök, e ejeáre pedig a maradeák fordí átottjaát, amit a „fordí át” 
e jaáraás ismeáte t meghí ávaásaáva  kapűnk meg. Az e soő e emet tarta mazoá reász istaát a 0:1 in-
dexsze  vaá asszűk ki, a maásodik stb. e emet tarta mazoá  reász istaát pedig az 1: indexsze . 
Amint a „fordí át” bemenete egy e emet tarta maz, azt adjűk vissza. Ez az oönhivatkozoá e -
jaáraás meá yseági kor aátja.
Az eljárás a bemeneti karakterláncot is megfordítja, ami jelzi, 
hogy a karakterláncok speciális listaként kezelhetők :
ki fordít „kultúra”        ; ki: „arútluk”

Megjegyzeás: a Python gazdag fűöggveányvaá aszteákot biztosí át  a  egtoöbb fe adathoz, í ágy a 
 istaák megfordí átaásaához is. A „reverse” fűöggveány he yben megfordí átja a  ista e emeit:
L = sor 5     ; L = [0, 1, 2, 3, 4]
L.reverse()     ; L = [4, 3, 2, 1, 0]

Többszörözés. A lista elemeit ismételve nagyobb listákat hoz-
hatunk létre :
listanullaegyekkel = [0, 1] * 2   ; [0, 1, 0, 1]
listaszáznullaelemmel = [0] * 100 ; [0, 0, …, 0]

N-dimenziós tömbök. A lista egydimenziós tömb adatszerke-
zetnek  felel meg.  Mivel  azonban  elemei  listák  is  lehetnek,  n-
dimenziós tömböket is megvalósíthatunk velük :
ez tömb n m
  T = []       ; ide kerül n darab m elemű lista
  ism n [ T = T + [[0] * m] ]
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  eredmény T
vége

T = tömb(3, 4)
ki T[0]       ; az első listaelem: [0, 0, 0, 0]

T[0][0] = 1                    ; [[1, 0, 0, 0],
T[2][3] = 2                    ;  [0, 0, 0, 0],
ki T                           ;  [0, 0, 0, 2]]

A peá da keátdimenzioás, vagyis sorokba eás osz opokba rendezett szaámokat tarta mazoá toömb 
(maátrix) keze eáseát műtatja be. A toömb e jaáraás o yan n e emet tarta mazoá   istaát ad vissza, 
aho  minden  istae em egy m darab nű  aát tarta mazoá   ista. Keát index megadaásaáva  e eár-
hetoők eás moádosí áthatoák a  istaában  eávoő  istaák e emei.
A  szótáraknál  egy  másik  megoldást  is  megvizsgálunk  az  n-
dimenziós tömbök létrehozására.

Halmazok
A halmazokban – szemben a listákkal – az elemek nem ismét-
lődhetnek, illetve nem számít az elemek sorrendje :
A = {2, 3, 2, 1}                     ; {1, 2, 3}

Megjegyzeás: A isipkeás zaároáje es je oö eás Python 2.7-toő , vagy a LibreOiie 4-toő  műőkoödik. 
UÜres ha maz megadaásaára az űöres zaároáje paár nem joá, mive  az maást (űöres szoátaárat) je oö .
Üres halmaz. A halmaz utasítás üres halmazt ad vissza :
A = halmaz                           ; {}

Listák halmazzá alakítása. A halmaz utasítással végezhetjük 
el, a sorrendet és az ismétlődő elemeket is eltávolítva ezzel.
A = halmaz [2, 3, 2, 1]              ; {1, 2, 3}

Műveletek.  A  halmazokon  alkalmazhatjuk  a  listaműveletek 
egy részét, ilyen az  elemszám (db) és az  eleme-e (-ban/-ben) 
művelet. Az üres-e műveletnél az elemszám mellet az üres hal-
mazzal tesztelhetünk :
ha A = halmaz [ ki „üres halmaz” ]
ha db A = 0 [ ki „üres halmaz így is” ]

ha nem A [ ki „és üres halmaz így is” ]

Halmazműveletek. A &, |, −, ^ 
műveleti  jelek  a  metszet,  unió, 
különbség,  szimmetrikus  kü-
lönbség halmazműveletek elvég-
zését teszi lehetővé.
; kivesszük a 3-at A-ból
A = A – halmaz [3]
; betesszük az 5-öt A-ba
A = A | halmaz [5]

Felsorolás.  A  halmazok  elemeit  nem  érhetjük  el  index  meg-
adásával, de a listákhoz hasonlóan a  fut -ban/-ben ciklussal 
végiglépkedhetünk rajtuk.
Rendezés. A halmazok elemeit sorba rendezhetjük a korábban 
látot rendez függvénnyel, amely a halmaz elemeit tartalmazó 
rendezet listával tér vissza.
Lista. Listára alakításra használhatjuk a lista parancsot is :
betűlista = lista halmaz „valamilyen szöveg”

A peá da a ha maz fűöggveány maásik keápesseágeát is beműtatja: karakter aáni bemenet eseteán 
a karakter aáni karaktereinek ha mazaát adja vissza.
Példa.  A  következő  példaprogram  Eratoszthenész  prímszám-
szitáját valósítja meg halmazok segítségével :
ez szita n
  számok = halmaz sor(1, n + 1)
  ism gyök n [
    szám = hányadik + 1
    ism n / szám [
      számok = számok – ~
        halmaz([szám * (hányadik + 1)]) ]
    ]
  eredmény számok
vége
ki szita 10          ; eredmény: [1, 2, 3, 5, 7]

& CA

− CA ^ CA

| CA
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A prí ámszaám-szita a goritműsa (menete) a koövetkezoő : vegyűök a termeászetes szaámok ha -
mazaát 1-toő  n-ig. Vegyűök ki 2, 3, ... n toöbbszoöroöseit, í ágy a veágeán isak a prí ámek maradnak 
a ha mazban. A szaámokat fe es eges n gyoökeáneá  tovaább vizsgaá ni, mert az űtaána koövetke-
zoő szaámok n-neá  kisebb toöbbszoöroöseit gyoök n-neá  kisebb szorzoáva  kaphatjűk meg, vagyis 
ezeket a szaámokat maár egy koraábbi  eápeásben kivettűök.
A  következő  változat  mintegy  50-szeres  sebességgel  hajtódik 
végre az előzőhöz képest :
ez szita n
  számok = halmaz sor(1, n + 1)
  ism gyök n [
    számok = számok – halmaz sor ~
      (2 * (hányadik + 1), n + 1, hányadik + 1)
  ]
  eredmény számok
vége

A programban a „sor” űtasí átaássa  egy  eápeásben aá  í átjűk e oő a 2, 3 stb. szaámszorosait tar-
ta mazoá  ha mazokat, eás vonjűk ki ezt a te jes ha mazboá , ami nagysaágrendi eg gyorsabb 
műőve et, p . feá  peri a att megkaphatjűk ve e az egymi  ioánaá  kisebb prí ámeket egy aát agos 
geápen.
Fix listák
Nem módosítható lista adatszerkezet a fx lista.1 Előnye, hogy 
gyorsabb a sima listánál, és hogy kulcsként szerepelhet szótá-
rakban. Kapcsos zárójel nélkül, egyszerűen vesszővel választjuk 
el elemeit :
k = 1, 2, 3         ; kiíratásnál (1, 2, 3)-ként
l = 0,              ; kiíratásnál (0,)-ként

Ahol szükséges, mint az üres fx listánál vagy a korábban látot 
formázot karakterláncoknál, zárójelet használunk :
üresfixlista = ()

Fix. A listákat fx listává alakító függvény:
F = fix [1, 2, 3]  ; (1, 2, 3)
L = lista F        ; vissza listává: [1, 2, 3]

11 Python „tűp e” adatszerkezet.

T = fix tömb(3, 4) ; gyorsabb tömb (l. listák)

Értékadás fx listákkal. Egyszerre több változónak is értéket 
adhatunk, ha az értékadás jobb oldalán fx lista szerepel :
x, y = 5, 6     ; mint külön sorban x = 5, y = 6

Ez a mego daás az aátmeneti vaá tozoák hasznaá ataát (peá daáű  vaá tozoák eárteákeánek fe isereá eáseá-
neá ) fe es egesseá teszi. A koövetkezoő fűöggveány ezze  egyszerűősí áti a Fibonaiii-sorozat e e-
meinek kiszaámíátaásaát:
ez Fibonacci n
  f0, f = 0, 1
  ism n [ f, f0 = f + f0, f ] eredmény f0
vége
ki Fibonacci 10000  ; „336” és még 2087 számjegy

A Fibonaiii-sorozat e soő e eme a 0, maásodik az 1, a koövetkezoő e emek pedig az e oőzoő keát  
e em oösszegekeánt aá  nak e oő : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 stb. A iik űs e oőtt f0=0, f=1, a  
iik űsban pedig az űáj f a reági f eás az f0 (a keát e oőzoő tag) oösszege  esz, míág f0 űáj eárteáke f 
reági eárteáke  esz.
Szótárak
A szótárakkal kulcs-érték párok formájában tárolhatjuk adata-
inkat, it például a személynév a kulcs, és az életkor az érték :
ember = {„Kati”: 25, „Feri”: 33}
ki ember[„Feri”]        ; 33 kiírása
ember[„Zoé”] = 25       ; új kulcs-érték pár
ember = {}              ; törlés üres szótárral

Listához hasonló műveleteket használhatunk. A következő pél-
dában megfordítjuk az előző szótárt, azaz az életkorhoz rendel-
jük az adot életkorú személyek listáját :
kor = {}
fut k ember-ben [
  l = ember[k]
  ha l kor-ban [ kor[l] = kor[l] + [k] ] [
    kor[l] = [k]
  ]
]
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ki kor     ; {25: [„Kati”, „Zoé”], 33: [„Feri”]}

A iik űsban szerep oő  fe teáte ben megvizsgaá jűk, hogy  eátezik-e az adott eá etkorhoz maár 
 ista a szoátaárban. Ha nem, akkor  eátrehozzűk, ha igen, akkor boőví átjűök. A programban 
szerep oő fe teáte vizsgaá at he yettesí áthetoő a szoátaár tí ápűs „get” fűöggveányeáve , ame y a meg-
adott kű is hiaánya eseteán a maásodik bemenoő  eárteákeát adja vissza, a koövetkezoő  peá daában 
az űöres ha mazt:
kor = {}
fut k ember-ben [
  l = ember[k]
  kor[l] = kor.get(l, []) + [k]
]

N-dimenziós tömbök szótárral. Vesszővel elválasztot inde-
xekkel  n-dimenziós tömbként használhatjuk a szótár adatszer-
kezetet:
a = {}
fut x sor 10-ben [     ; x 0-tól 9-ig megy
  fut y sor 10-ben [   ; y is a belső ciklusban
    a[x, y] = 0        ; a[0, 0]-tól a[9, 9]-ig
  ]
]
a[0, 0] = 5            ; bal felső sarokba 5
ki a[0, 0]             ; bal felső sarok kiírása

A peá daában 10*10-es keátdimenzioás toömboöt toö toöttűönk fe  nű  aákka , majd moádosí átottűk eás 
kio vastűk az egyik e emet.
A „vesszővel elválasztot indexek” valójában egy fx listának fe-
lelnek meg. Így nem is szükséges a tömb minden elemét meg-
adni,  hogy  kezelni  tudjuk  (amivel tárhelyet  és  időt spórolha-
tunk meg, különösen óriási méretű tömböknél) :
a={}
a[0, 0] = 1     ; megfelel a { (0, 0): 1 }-nek
a[2, 3] = 2
ki a[2, 3]              ; csak létező elemnél
ha (5, 5) a-ban [ ki a[5, 5] ]   ; ellenőrzéssel
ki a.get((5, 5), 0)     ; ha nincs ilyen elem, 0

A Python tovaábbi gazdag adattí ápűsvaá aszteákot biztosí át az adatfe do gozaáshoz. A koövetke-
zoő  ( ibre ogoásí átott) peá da betoö t  egy szoöveget a megadott űátvona on ta aá hatoá  egyszerűő  
szoöveges aá  omaányboá , eás kií árja a tí áz  eggyakoribb szavaát a Coűnter („szaám aá oá”) osztaá y 
segí átseágeáve :
from collections import Counter
könyv = open(„/home/szemely/konyv.txt”).read()
szavak = talál(„\w+”, könyv)
ki Counter(szavak).most_common(10)

Kérdések és válaszok

Hogyan  illesszük  be  a  LibreLogóval  rajzolt  képeinket 
Writer dokumentumainkba?
Ha több alakzatból állnak, foglaljuk a képet csoportba (az alak-
zatok kézi kijelölése és a Rajzobjektumok eszköztár Csoportosí-
tás ikonja helyet célszerű a kép utasítást használni), majd vá-
gólappal illesszük a dokumentumba. A horgonyt állítsuk az ol-
dalról bekezdésre, ha szükséges. Ha a kép köré szöveget is fut-
tatunk, szükség esetén helyezzük keretbe (a keretben a kép kör-
befutatási opciója legyen a „hátérben”, hogy a keret pontosan 
körbefogja, a kézikönyvben szereplő ábrák többnyire így kerül-
tek beillesztésre).
Hogyan exportáljuk más, pl. DTP programokba a Libre-
Logóval készített képeket?
Másoljuk a képet a LibreOfce Draw-ba, ahonnan EPS (beágya-
zot PostScript) vagy SVG formátumba is exportálni tudjuk. Ha 
a kép szöveget  is  tartalmaz,  a vektoros  betűkészletekkel kap-
csolatos problémák elkerülhetők, ha a teljes ábrát, benne a szö-
veggel görbévé alakítjuk exportálás előt.
A LibreLogo programok forráskódja és a rajzolt alakza-
tok ugyanazon a területen osztoznak, hogyan férhetünk 
el kényelmesebben az oldalon?
Kérhetünk  fekvő  oldalbeállítást  és  nagyobb  oldalméretet  is  a 
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Formátum » Oldal… párbeszédablakban, így a kezdőpozícióba 
helyezet teknőcnek több hely áll a rendelkezésére. Szúrjunk be 
a dokumentum első sorába egy oldaltörést (Beszúrás… » Törés-
pont), ezzel üresen hagyjuk az első oldalt a rajzolás számára, 
majd állítsuk a nagyítást kétoldalas nézetre : bal a rajzhoz, jobb 
oldal a programhoz.
A teknőc rajzolás során elérte az oldal bal szélét, és a raj-
zolt alakzat „szétesett”. Mit lehet tenni?
Helyezzük a programot egy  kép utasításba (ilyenkor a rajzolt 
alakzatot őrzi meg a program, nem pedig a teknős és az általa 
rajzolt vonal szinkronját). A Draw, illetve Impress programban 
az így kapot alakzatcsoportot az oldal bal oldalán is kilógathat-
juk. A Writerben ha a másolásra katintunk, speciális beillesz-
tésnél pedig a GDI-metafájl típust választjuk, akkor egy olyan 
képet kapunk, aminek már levágható a széle a képbeállítások-
ban.
Van valamilyen billentyűkombináció a Logo programok 
gyors indítására, vagy a teknőc mozgatására?
Nincs,  de  létrehozhatunk  az  Eszközök  »  Testreszabás  párbe-
szédablak segítségével, ahol lehetőség van a Logo eszköztár ál-
tal  indítot  makrók  (eljárások)  billentyűkombinációhoz  való 
hozzárendelésére (l. Billentyűzet lap » LibreOfce-makrók ka-
tegória).
Miért nem használható a Draw-ban, illetve az Impressben 
a Logo eszköztár?
A  Draw  és  az  Impress  működése  némileg  eltér  a  Writerétől, 
ezért átmenetileg nem használható a Logo eszköztár ezekben a 
programokban. A Writerben rajzol ábrák viszont a vágólap se-
gítségével áthelyezhetők ezekbe az alkalmazásokba is.
Hogyan készült a tangram teknőc és piton?
Ha a teknőc és piton alakzatcsoport háterét világosabb színűre 
állítjuk, láthatóvá válnak az alakzatok (l. kép). A következő Lib-
reLogo forráskód állítota elő a kiindulási tangramot :

ez tölt2 cím
  töltőszín tetszőleges tölt
  szöveg cím ; számozás (a 7.-nél korrigált)
vége 

ez tangram n
  m = gyök n * n / 2
  e n j 90+45 e m tölt2 1
  h m b 45 e n tölt2 2
  j 90 e n/2 j 90+45 e m/2 tölt2 3
  h m/2 b 90 e m/2 j 90 e m/2 tölt2 4
  b 90 e m/2 b 180-45 e n/2 tölt2 5
  h n/2 j 90+45 e m/2 b 90+45 e n/2 tölt2 6
  e n/2 b 90 e n/2 tölt2 „\n    7”
vége

tangram 4cm

Hogyan írhatjuk át LibreLogo programjainkat Pythonra?
Ha a programunk nem tartalmaz teknőcgrafkát, akkor egysze-
rűen átírhatjuk Pythonra. A Python 2 része a LibreOfce-nak. 
Programjainkat parancssorban indíthatjuk el a python értelme-
zővel, például Linuxon a következő útvonalon :
/opt/libreoffice/program/python sajat_program.py

Ha nem adunk meg futatandó programot, megjelenik a Python 
parancssor jele (>>>), és közvetlenül adhatunk meg Python uta-

1

2
4

56

    7

1 2 4
5

    7
1

2 3

4
5

6     7
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sításokat:  A  Python  értelmező  számológépként  használható, 
például a
2**132049-1

kifejezéssel  2132049-1 értékét,  egy  39 751  jegyű  számot  ír  ki  a 
program pár oldalon keresztül.
Az akkori idoők isűáisgeápeáve , a Cray szűperszaámíátoágeáppe  megta aá t szaám 1983 eás 1985 
koözoött az ismert  egnagyobb prí ámszaám vo t. A 2 hatvaánya míánűsz 1 prí ámek, vagyis Mer-
senne-prí ámek je en eg ismert  egnagyobbikaánaá  a hatvaány 43:112:609. Ez a koöze  13 mi  ioá  
jegyűő szaám egyben a je en eg ismert  egnagyobb prí ámszaám is.
A parancssor további segítséget nyújt a Python nyelv elsajátítá-
sában,  például  a  help eljárással  angol  nyelvű  dokumentációt 
kaphatunk:
help(str)                 ; karakterlánc súgó
help([])                  ; lista súgó
import re                 ; regex mintaillesztő
help(re)                  ; regex súgó

A következő táblázat rövid összefoglalását adja, hogy a Libre-
Logo  utasítások  mely  Python  utasítások  felelnek  meg,  illetve 
bizonyos szerkezetek hogyan feleltethetők meg egymásnak. A 
Python  programnyelv  sajátos  tulajdonsága,  hogy  a  program-
blokkokat nem zárójel, hanem behúzás jelöli.  Az eymás után  
azonos,  vay nayobb  behúzással  kezdődő  sorok  tartoznak  ey  
programblokkba.
x = 5,5               x = 5.5
; ciklus példa        # ékezet Python 3-ban
s = „szöveg”          s = 'szöveg'
A = sor 5 10          A = range(5, 10)
C = rendez A          C = sorted(A)

fut x sor 5-ben [ ]   for x in range(5):
                        pass       # üres blokk

ism 5 [ ki hányadik ] for hanyadik in range(5):
                        print(hanyadik)

ez átlag x y          def atlag(x, y):
  eredmény (x+y)/2      return (x+y)/2.0
vége

ki átlag 5 6          print(atlag(5, 6))

amíg i < 3 [          while i < 3:
  ha i = 1 [            if i == 1:
    ki „egy”              print('egy')
    újra                  continue
  ] [ ki „nem egy” ]    else:
  ki i                    print'nem egy')
]                       print(i)

kilép                 break
stop                  return
és/vagy/nem           and/or/not
5 A-ban               5 in A
cos(pi)               from math import cos, pi
                      cos(pi)
x = talál(„^a”, sz)   import re

x = re.find('^a', sz)
lista (halmaz [4, 4]) list(set([4, 4]))

LibreLogo példák

Elforgatot néyzetek

tlsz „láthatatlan” tv 0
ism 45 [ négyzet hányadik j 1 ]

Teknőcök

; betűkészlet Unicode 6.0 karakterekkel
tf betűcsalád „Symbola” 
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ism 5 [
  betűméret hányadik * 10 címke „�” 
  h hányadik * 5
] 

Színes ábrák

ez mackó
  kör 100 b 45 e 70 kör 50 h 70
  j 90 e 70 kör 50 h 70 j 45 h 20
  ism 2 [
    tlsz „fehér” kör 25
    tlsz „fekete” kör 10 e 40
  ]
  h 60 j 90 e 25 kör 30 h 25 b 180
vége

tf fut k [„arany”, „narancs”, ~
   „világospiros”, „ibolya”, ~
   „világoskék”]-ben [
      tlsz k kép [ mackó ]
      e 100 b 360/5
]

Betűgrafka

ez körbe méret felirat
  betűméret méret tollvastagság méret * 0,1
; négyzet nagysága, amibe a szöveg beleírható:
  n = egész kerekítés db(felirat)**0,5 + 0,49
; a maradék helyre szíveket teszünk:
  felirat = felirat + „ ” * (n*n – db felirat)❤
  k = 0
  l = 0
  fut m cserél(„ ”, „ ”, felirat)-ban [❤
    töltőszín [127 + vszám 128, ~
      64 + vszám 128, 64 + vszám 128]

    k = k + 1
    tollatle
    ha k = n [
      b 90-45 kör méret * 1,6  j 90-45
      betűszín „fehér” szöveg m
    ] [
      b 90 kör méret * 1,6 
      j 90 betűszín „fehér” szöveg m
    ]
    ha k = n [
      k = 0
      l = l + 1
      j 90
      ha l = 1 [ n = n-1 ]
      ha l = 3 [ n = n-1 ]
      ha l > 3 [ l = 0 ]
    ] tollatfel e méret*1,6
  ]
vége

betűcsalád „Linux Biolinum G”
betűvastagság „kövér” j 90
k = be „Kérem a szöveget a kiíráshoz:”
kép [ körbe 40 k ]

A LibreOiie Writerre  keászűö t koönyv forraása szabadon terjeszthetoő a Creative Commons  iieni
fe teáte einek megfe e oően. Letoö thetoő a http://szabadűt.fsf.hű o da roá .

Betűőtí ápűs: Linűx Libertine G.
FSF.hű A apí átvaány, 2013
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Szövegszerkesztés oktatása
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