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LEGO robotok  

XIV. rész 

III.1.29. Saját blokkok 
Kezdetben ez a paletta üres. Ha egy program valamilyen részletét sok más prog-

ramban fel szeretnénk használni, akkor létrehozhatunk egy saját blokkot. Ez olyan, mint 
az eljárás vagy függvény imperatív nyelvek esetén. A létrehozott saját blokkok erre a pa-
lettára kerülnek, azután ezeket egyszerűen beszúrhatjuk a későbbi programjainkba, 
ugyanazon a projekten belül. 

A saját blokkok a procedurális absztrahálást valósítják meg vizuális környezetben. 
A programozási feladatok részfeladatokra bonthatók. A részfeladatoktól függően a 

felosztás lehet: 
 minden részfeladat független a többitől és önmagában is egy feladatot ké-

pez (pl.: írjunk egy olyan programot, amely 10 adott fraktálfüggvény ese-
tén megrajzolja a fraktál képét a képernyőn), 

 a részfeladatok függetlenek, de a megoldásuk kombinációjából alakul ki a 
feladat megoldása (pl.: írjunk egy olyan rajzolóprogramot, amely rendelke-
zik a következő rajzoló funkciókkal: vonalrajzolás, téglalaprajzolás, ellip-
szisrajzolás, satírozott téglalap, satírozott ellipszis rajzolása, adott kerületű 
sokszög kitöltése stb.), 

 létezik néhány alaprészfeladat, ezekre épül egy néhány komplexebb rész-
feladat és így tovább (pl.: objektumhierarchia tervezése). 

Absztrahálás esetén különböző részfeladatokra egy közös megoldást próbálunk ke-
resni. 

A procedurális absztrahálás lehet 
paraméteres absztrahálás, amikor egy 
adott algoritmus alapján megírt részfel-
adat paraméterek függvényében külön-
bözőképpen viselkedik, illetve lehet spe-
cifikációfüggő absztrahálás, amikor ismer-
jük a részfeladat előfeltételeit végrehaj-
tás előtt és az utófeltételeket, amelyeket 
teljesítenie kell a kontextusnak a rész-
feladat végrehajtása után. A specifiká-
ciófüggő absztrahálás esetén az utófel-
tételek mindig kell, hogy teljesüljenek. 

A procedurális absztrahálás három alaptulajdonsága a következő: 
 minimalitás – az eljárás viselkedését csak egy szükséges keretben kell értel-

mezni (ritkán fognak egy eljárást mások is használni); 

116. ábra: Procedurális absztrahálás 
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 általánosság – a paraméter használata által valósul meg, így nem csak adott 
nevű változókra lehet alkalmazni, hanem adott típusú változócsoportra; 

 egyszerűség – vagy jól-meghatározottság szükséges a megvalósításhoz, különben 
nem lehet egy olyan eljárást írni, amelynek eredménye egyértelmű legyen.  

A procedurális absztrahálás alprogramok segítségével valósul meg. Alprogramokkal 
nevet adhatunk egy-egy kódrészletnek, hivatkozhatunk rájuk és paraméterezhetjük a vi-
selkedésüket. 

Az alprogramok paraméteres része foglalkozik azzal, hogy a paraméter használata 
által mennyire lesz általános az illető eljárás, hány helyen lehet alkalmazni, hogyan lehet 
megtervezni, felhasználni. 

Az alprogramok specifikációfüggő része foglalkozik az alprogram viselkedésével, 
azzal, hogy mit kell csinálnia, nem azzal, hogy hogyan kell csinálnia. 

Az alprogramtervezésnél jó, ha több pozitív tulajdonság teljesül: 
 a belső algoritmus tervezéséhez ne kelljen ismernünk más alprogramok 

algoritmusainak működését, 
 csak a specifikáció felhasználásával írjuk meg az alprogramot, ne imple-

mentáljunk dokumentálatlan saját ötleteket, 
 az algoritmus minőségének javításával ne rontsuk el az alprogram specifi-

kációit (paraméterszám, paramétertípus, mellékhatások létrehozása vagy 
kiküszöbölése).  

Ha ezen feltételek teljesülnek, akkor a program több ízben is újraírható a hatékony-
ság növelésének érdekében vagy a felhasználó érdekeinek megfelelően. 

Az alprogramok használatának előnyei: 
 újrafelhasználhatóság – ugyanazt a kódot (kódrészletet) többször lehet fel-

használni, 
 könnyen módosítható forráskód – az alprogramok törzsét vagy a főprogramot 

egymástól függetlenül lehet módosítani, 
 karbantarthatóság, továbbfejlesztési lehetőség – könnyen továbbfejleszthető az 

alkalmazás az eljárások függetlensége miatt, 
 könnyen olvasható forráskód – csökken a kód bonyolultsága, áttekinthetőbb 

lesz, ha jól csengő alprogram-neveket választunk (használunk), könnyen 
megérthetjük, hogy mit csinál az illető alprogram, az egész program. 

 

A procedurális programozás az alprogram működésének leírásán alapszik, illetve 
ezen leírások betartásain a programozás során. Egy alprogram működésének leírása tar-
talmazza az alprogram nevét, paraméterlistáját, környezetét, viselkedését (törzs). 

A programozásban paraméternek hívunk egy olyan értéket, amelytől egy program-
rész pontos működése függ. 

Formális paraméternek hívjuk egy alprogram deklarációjában vagy definíciójában leírt 
adatokat. 

Aktuális paraméternek nevezzük az alprogram hívásakor leírt konkrét értékeket. 
Az adatok szerepe szempontjából egy paraméter lehet: 

 bemeneti (in, input): a paraméter értéke határozza meg az alprogram futá-
sát, 

 kimeneti (out, output): az alprogram állítja be a paraméter értékét, 
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 be- és kiemeneti (in-out, input-output): az alprogram függ a paraméter 
kezdeti értékétől, és módosít(hat)ja is azt.  

Az alprogram viselkedése: 
 tartalmazza azon feltételeket, leszűkítéseket, amelyek teljesülésével az al-

program működik, 
 tartalmazza azt, hogy milyen helyi és környezeti változók módosulnak, 
 tartalmazza azt, hogy az alprogram végrehajtása által mi valósul meg.  

Első példánkban képzeljük el, hogy egy jobbra és balra forduló autót szeretnénk 
megvalósítani. 

A jobbra térülés programblokkjait a 117. ábrán láthatjuk, a balra térülését pedig a 
118. ábrán.  

 
117. ábra: Jobbra térülés  

Mivel ezt a két blokk-sorozatot sokszor fogjuk használni a program során, érdemes 
egy-egy saját blokkot definiálni. 

Először a 117. és 118. ábráknak megfelelően tervezzük meg a programot úgy, hogy 
ne kössük össze a blokkokat a start blokkal.  

 
118. ábra: Balra térülés 

 

Válasszuk ki a jobbra térülés blokkjait, majd a Tools menüből válasszuk ki a My 
Block Builder menüpontot. Ekkor megjelenik a saját blokk varázsló, amely segítségével 
létrehozhatjuk a blokkunkat: 

 Kötelezően nevet kell, 
hogy adjunk a blokknak 
(Name); 

 Megadhatjuk a blokk rövid 
leírását is (Description); 

 A felkínált listából kivá-
laszthatunk egy ikont a 
blokkunk számára (My 
Block Icons).  

Így a 119. ábrán látható kitöltött va-
rázslóhoz jutunk, nem is marad más hát-

119. ábra: A Saját blokk varázsló 
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ra, mint a Finish (Vége) gomb megnyomása. 
A Finish (vége) gomb megnyomása után az alprogramunk átalakul saját blokká, és 

megjelenik a saját blokkok (My Blocks) palettán. A 120. ábrán látható palettán csak az 
adott projekthez tartozó saját blokkok (alprogramok) láthatók. 

Ezután a saját blokkokat ugyanúgy 
használhatjuk, mint a többi palettán lévő 
blokkok. Ha meg akarjuk nézni a saját 
blokkok tartalmát, vagy szerkeszteni 
akarjuk ezeket, megtehetjük úgy, hogy a 
programozási felületre kihúzott blokkra 
kettőt kattintunk. Ekkor egy új fülben 
megjelenik a saját blokk tartalma. Azt is 
észrevehetjük, hogy a felület automatiku-
san beszúr egy start blokkot a saját blokkok elé. 

 

A LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition felület nem engedi meg a saját 
blokkok, s így az alprogramok rekurzív hívását. Rekurziónak nevezzük azt az esetet, 
amikor egy alprogramban szereplő kód önmagát (tehát ugyanazt az alprogramot) hívja 
meg. 

Ha úgy tervezzük meg a programot, hogy egy saját blokk tartalmazza önmagának 
egy példányát (blokkját), akkor a fordítás során a 121. ábrán látható hibaüzenet fog 
megjelenni. 

 

 
121. ábra: A rekurzió nem megengedett 

 
A saját blokkok paraméterezhetők is. 
A 119. ábrán láthatjuk, hogy a blokk ikonja után megjelenik egy „+” jel, azzal a ma-

gyarázattal, hogy „Click the button to add or edit parameters.”, vagyis „Kattints a gombra a pa-
raméterek hozzáadásához vagy szerkesztéséhez.” 

Nézzünk meg egy egyszerű példaprogramot a saját blokkok paraméterezésére. 
 

6. feladat 
Egy saját blokkban írjuk ki a tégla képernyőjére a paraméterben megadott egész számot!  
A feladatot úgy 

oldhatjuk meg, hogy a 
saját blokkunkat egy 
bemeneti (input) pa-
raméterrel látjuk el. A 

120. ábra: Saját blokkok a palettán 

122. ábra: Kezdeti blokk 
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122. ábrán a kiinduló blokkot láthatjuk, a 123. ábrán a paraméter megadását a saját 
blokk varázslóban, a 124. ábrán pedig a végleges saját blokkot. 

A felületre ráhúzunk egy kijelző blokkot és egy várakozás blokkot, elvégezzük a 
megfelelő beállításokat, majd kiválasztjuk az egérre mind a két blokkot. Ezután a Tools 
menü My Block Builder menüpontja segítségével előhívjuk a saját blokk varázslót. 

A blokk nevének, leírásának, ikonjának megadása után kattintsunk az ikon „+” jelé-
re. Ekkor a saját blokk ikonjában megjelenik egy formális paraméter, a varázsló alsó ré-
szén pedig két új fül: a Paraméter Setup (paraméter beállítások), valamint a Parameter 
Icons (paraméter ikonok).  

    
123. ábra: A paraméter megadása 

 
A paraméter beállítások fülben beállíthatjuk a paraméter nevét, azt, hogy bemeneti 

vagy kimeneti paraméter legyen-e (in-out típusú paramétereket nem tud kezelni a vizuá-
lis környezet), beállíthatjuk az adat típusát (numerikus, logikai, szöveg, numerikus tömb, 
logikai tömb), az alapértelmezett értékét, valamint a paraméter vizuális megadási stílusát 
(csúszka, adatdrót stb.). 

A paraméter ikonok fül segítségével egy listából ikont választhatunk a paraméternek. 
Amint megvagyunk a beállításokkal, a Finish (vége) gomb megnyomásával készít-

hetjük el a saját blokkunkat. 
A paraméter a start blokk előtt jelenik meg, ezt a 124. ábrán látható módon adat-

dróttal össze kell, hogy kössük a kijelző blokkal. 
Az így elkészített blokkot bármikor használhatjuk a projektben egyszerűen úgy, 

hogy a tervezőfelületre húzzuk a saját blokkok palettáról, majd megadjuk az aktuális pa-
ramétert. 

 

 
124. ábra: A végleges saját blokk 
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125. ábra: A saját blokk használata 

Megjegyzések 
 Maximum 10 paraméter adható meg. 
 A blokk paramétereinek sorrendjét módosíthatjuk a varázsló segítségével. 

Ha megadunk egy paramétert, egy 
kék téglalap jelenik meg körülötte, 
ennek segítségével kitörölhetjük a 
paramétert, vagy a bal, illetve a 
jobb nyilakkal a kívánt helyre (sor-
rendbe) mozgathatjuk a paramé-
tert (126. ábra). 

 Az 1.0.1. verziójú LEGO 
MINDSTORMS EV3 Home 
Edition felületen nincs lehetőség 
egy saját blokk paramétereinek 
utólagos módosítására, így már a 
tervezésnél gondoljuk meg jól, hány és milyen paramétert szeretnénk.  

A következő példaprogram megmutatja, hogyan használjunk kimeneti paramétereket is.  
7. feladat 
Adjuk meg két pont térbeli koordinátáit, majd egy saját blokkban számítsuk ki a két pont kö-

zötti távolságot!  
A távolság két pont közé eső szakasz hossza. Az euklideszi háromdimenziós térben 

két pont, ( , , ) és ( , , ), távolságát a következő képlet adja meg: = ( − ) + ( − ) + ( − )  
 

Egy olyan saját blokkra lenne tehát szükségünk, amely megkapja a ( , , ) és ( , , ) pontok koordinátáit, majd egy numerikus értékben visszatéríti a köztük 
lévő távolságot. 

 

126. ábra 
Paraméterek törlése, mozgatása 
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127. ábra: Két pont távolsága 

 
Amint a 127. ábrán is látszik, sajnos nincs lehetőségünk tetszőleges ikonok beállítására, a 

készletben csak az x-re és y-ra vonatkozó ikonokat találtunk, így a z koordinátákat az a és b 
nevű paraméterekben adjuk át. Hat bemeneti és egy kimeneti paraméterünk van. 

Mivel a matematikai műveleteket megvalósító blokk is csak négy paramétert tud 
használni, ezért két blokkra lesz szükségünk. A feladatot megoldó saját blokk a 128. áb-
rán látható, használata pedig a 129. ábrán. 

 

 
128. ábra: Két pont távolságának kiszámítása 

 
A 128. ábrán megfigyelhetjük, hogy a bemeneti paraméterek a start blokk előtt van-

nak, a kimeneti paraméter pedig a blokksor után, utolsó elemként jelenik meg. A para-
métereket értelemszerűen össze kell kötni a blokkokkal.  

 
129. ábra: Két pont távolságának kiírása 

Kovács Lehel István 


