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ComeniusLogo 
II. rész 

A Comenius Logo alkotóinak legfőbb célkitűzése az volt, hogy a felhasználó 
olyan programokat készíthessen, amelyek színes képeket tudnak kezelni és 
mozgatni. Comenius Logo-ban bevezetlek egy új adattípust, a képsort. Egy képsor 
több képből álló sorozat. Egy kép a Windows-terminológiában egy ikon, amely 
legfönnebb 64x64 pontból állhat. Egy képsort lehet hasonló módon kezelni mint 
egy szót - a szó betűkből áll, a képsor pedig képekből. Comenius Logo-ban 
ugyanazokat az eljárásokat használjuk a képsorok kezelésére mint a szavak 
kezelésére: FIRST, LAST, BUTFIRST..(ezekkel a parancsokkal már a LogoWriter 
használtánál találkoztunk). Sőt, egy képsor értékét tárolni lehet egy változóban 
a MAKE utasítással. Képsorokat a KÉPSOR szerkesztővel lehet létrehozni és 
szerkeszteni. A KÉPSOR szerkesztő a Comenius Logo-hoz tartozó segédprogram, 
amelyet a program installálásakor hozunk létre. De lehet egy Logo programmal 
rajzolni egy kicsi képet a rajzmezőben, és ezt a képet egy GETIMAGE utasítással 
kivágni a rajzmezőből, és egy változóban tárolni. A GETIMAGE utasítás magyar 
megfelelője a 

KÉPSOR[szám1 szám2 szám3 szám4] 
ahol a szám1, szám2, szám3, szám4 egész számok, amelyek a rajzlapon az első 
aktív teknőc környezetében kivágható kép(sor) elhelyezkedésének paraméterei. 

A teknőc aktuális helyzetének koordinátái, amit a POS (magyarul POZÍCIÓ) 
művelettel kaphatunk meg, határozzák meg a képen a ceruzahegy helyét és, így 
a rajzlapon az egész kép elhelyezkedését. Ez a pont szolgál viszonyítási alapul, 
amikor meghatározzuk a kép(sor) elhelyezkedését. A számi mutatja a távolságot 
pixelben a viszonyítási ponttól a kép bal oldaláig, a szám2 a tetejéig, a szám3 a 
jobb oldalszélig, a szám4 az aljáig. 

A kép teljes szélessége tehát a szám1+szám3+1, magassága szám2+szám4+l. 
Ezek az értékek nem lehetnek nagyobbak 64-nél. A teknőcalak a teknőc látható 

(ST) üzemmódjában sem tartozik bele a képsorba. 
A változók definiálása a MAKE utasítással történik (magyar megfelelője a 

LEGYEN) Szintaxisa: LEGYEN szó bemeneti 
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ahol a bemeneti bármilyen szó, képsor vagy lista. Az utasítás elvégzése után a 
szó nevű változóhoz bemeneti értéket rendel. 

Például: LEGYEN "A [ÉN MEG TE, KÉT LÁNGELME] 
Ha meg akarjuk tudni az A változó értékét, használjuk a PRINT:A parancsot. 

Eredménye: ÉN MEG TE, KÉT LÁNGELME 
A LEGYEN utasítással egyaránt definiálhatunk globális vagy lokális változót az 

eljárás belsejében. Ez utóbbit akkor, ha korábban alkalmaztuk a LOCAL 
(magyarul HELYI) parancsot. A LEGYEN név bemeneti parancs egyenértékű 
NAME bemeneti név paranccsal. 

A következő program létrehoz egy KERÉK nevű változót, amelyben egy 
szélmalom kereke van tárolva különböző szögű elfordulásban. A program egy 
lapátot rajzol a RAJZOLJ.LAPATOT eljárásban, majd a RAJZOLJ.4.LAPATOT 
eljárás rajzolja az egész kereket. A KEREKEK eljárás hat kereket rajzol különböző 
elfordulásban, és összerakja a KERÉK változót. 

to rajzolj.lapátot 
fd 7 
repeat 2 [fd 20 rt 90 fd 6 rt 90] 
pu rt 45 fd 3 fill 
bk 3 lt 45 pd 
bk 7 
end 
to rajzolj.4.lapátot 
repeat 4 [rajzolj.lapátot rt 90] 
end 
t o kerekek 
make " kerék getimage [0 0 0 0] 
repeat 6 ~ 
[cs seth (repc - 1) * 15 ~ 
rajzolj.4.lapátot ~ 
make " kerék word : kerék getimage [27 27 27 27] 
make " kerék bf : kerék 
end 

A KERÉK változó most egy teknőc álruhája lehet. Ha az álruha képsor több 
képből áll és a teknőc fordul, más és más képe jelenik meg a képernyőn. Ilyen 
egyszerűen lehet készíteni egy kis animációt, és létrehozni egy igazi szélmalmot. 

Nagy-Imecs Vilmos 
Székelyudvarhely 
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