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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 szotver mozgalom alapítója
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4 Előszó LibreLogo

Előszó

A LibreLogo programozási környezet és ez a könyv azzal 
a céllal készült, hogy elősegítse a szabad szotverek meg-
jelenését,  használatát  a  közoktatásban.  Bízom  abban, 
hogy a szabad szotverek ugyanolyan nagy hatást gyako-
rolnak majd az iskolásokra, mint amelyet az iskolai szá-
mítógépek  megjelenése  okozot  valamikor,  és  amilyen 
hatást  gyakorolnak  a  szabad  szotverek napjaink  infor-
matikájára: mind az IDG, mind a Gartner elemzései sze-
rint  pár éven belül  nemcsak  kiszolgáló  oldalon,  hanem 
ügyfél oldalon is élre törnek a szabad operációs rendsze-
rek, elsősorban a Linux alapú Android  mobil operációs 
rendszernek köszönhetően,  amely  az okostelefonok kö-
rében már régóta piacvezető.
Mi  is  a  LibreLogo?  Egy  olyan,  a  jelenlegi  iskolai  Logo 
rendszerekkel  rokon  programozási  környezet  és  nyelv, 
amely  a  honosítot  utasítások  mellé  a  modern  Python 
programozási nyelvből vesz át elemeket, illetve lehetővé 
teszi a Python kifejező adatszerkezeteinek használatát is. 
A LibreLogo ötvözi a Logo teknőcgraikáját a LibreOice 
(vagy  az  Apache  OpenOice.org)  nyomdai  minőséget 
biztosító vektorgraikus képességeivel, amint ezt a könyv 
LibreLogóval készült ábraanyaga is tanúsítja.
A LibreLogo a LibreOice Writerben rajzol, így a képek a 
szövegszerkesztéshez  és  kiadványszerkesztéshez  egyből 
rendelkezése állnak, egérrel módosíthatók, mozgathatók, 
átméretezhetők,  feliratozhatók,  egyből  kinyomtathatók, 
ISO  OpenDocument  (ODF)  dokumentumformátumban 
menthetők, nyomdai szabvány PDF formátumba expor-

tálhatók,  vágólapon  keresztül  új  dokumentumba  vagy 
bemutatóba másolhatók, a LibreOice Draw rajzolóprog-
ramjával egyéb módon módosíthatók (pl. körre feszíthe-
tők,  torzíthatók,  sőt  térbelivé  alakíthatók),  raszteres 
(JPEG,  PNG),  és  vektoros  képformátumokban ;  a  DTP 
standard EPS-ben (Encapsulated PostScript), vagy a Wi-
kipédia által is  használt  webes standard  SVG-ben (Sca-
lable Vector Graphics) elmenthetők.
A  LibreLogo  izgalmas  pedagógiai  kísérlet  a  különböző 
alap- és emelt szintű informatikai ismeretek egységes ke-
retben történő tárgyalására, a szövegszerkesztés és kép-
kezelés  játékos,  alkotó  formában  történő  elsajátítására. 
Nem  utolsó  sorban  pedig a LibreOice-t  jól  kiegészítő, 
könnyen elsajátítható eszköz a számítógépes graikához 
és kiadványszerkesztéshez.

Németh László

Bevezetés

A LibreLogo a magyar közoktatásban, sok helyen a felső-
oktatásban is használt zárt, licencdíjas, windowsos infor-
matikai  oktatóprogramok  (Comenius  Logo  és  Imagine 
Logo) szabad, és  szabad  operációs  rendszereken  is  futó 
alternatívája. Mivel egyesíti a Logo és a Python progra-
mozási nyelv előnyeit, egyszerűbben oldhatunk meg vele 
informatikai verseny- és emelt szintű éretségi feladato-
kat is, mint a zárt Logo rendszerekkel.

2012-toől a Python vaálaszthatoá  programozaási nyelv az emelt szintűő  informatika eárettseá-
gin. Pythonban a programozaási feladatok toöredeák idoő alatt megoldhatoák a Pascal, C, C++, 
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Java eás Logo nyelvekhez keápest. A LibreLogo eás e fűözet egyik nem titkolt ceálja, hogy 
megkoönnyí átse a Python nyelv elsajaátí átaásaát.1
A  LibreLogo  lehetőségei  azonban  nem  merülnek  ki  az 
oktatásban :  interaktív  (kézzel  is  átszerkeszthető)  vektor-
graikus ábrákat készíthetünk vele nyomdai minőségben,  
kiadványszerkesztési céllal. A LibreLogo jellemzői részle-
tesebben:
Szabad szotver. Szabadon felhasználható és terjeszthe-
tő, forráskódja tanulmányozható és módosítható.
A szabad, maás neáven nyí ált forraáskoádűá  szoftverek meghataározoá  szerepet toöltenek be nap-
jainkban, eleág, ha csak az olyan ismert, nyí ált forraáskoádra eápí átoő szervezetekre gondolűnk, 
mint az Apple, Facebook, Google, Twitter vagy a Wikipeádia.11 A Librefice-on, illetve 
fpenfice.org-on kí ávűöl olyan neápszerűő  eás ismert szoftverek tartoznak ide, mint a Mo-
zilla Firefox vagy a Google Chrome boöngeászoők eás a Linűx operaácioás rendszer. Ez űtoábbi 
nemcsak a mai szűperszaámíátoágeápek vagy a vaállalati kiszolgaáloák űralkodoá operaácioás rend-
szere, hanem űögyfeáloldalon is az eálre toört:  az okostelefonok piacvezetoő  platformja, a 
nyí ált  forraáskoádűá  Android valoájaában egy Linűx rendszer, de a rivaális iPhone, iPad ifS 
rendszereánek (soőt a Mac fS X-nek) alapja is szabad szoftver, a Darwin neávre hallgatoá 
operaácioás rendszer. A Magyarorszaág.hű kormaányzati portaált toöbb mint 95%-ban szabad 
szoftverek műőkoödtetik, ahogy a hazai oönkormaányzatok eás bí ároásaágok műőkoödeáse is elkeáp-
zelhetetlen szabad szoftverek neálkűöl.111 A Gartner 2011-ben pűblikaált felmeáreáseáben koö-
zel 600 vaállalat szerepelt, melyek toöbbseágeáben meghataározoá  szereppel bí árnak a szabad 
szoftverek. Szabad irodai programcsomagokat, mint az fpenfice.org eás a Librefice, a 
vizsgaált vaállalatok mintegy negyedeáneál alkalmaztak. A kűtataás egyik legfontosabb meg-
aállapí átaása  a  szabad  szoftverek  reászesedeáseánek  nagymeárteákűő  noövekedeáse:  a  2006-ban 

11 Komolytalannaá  vaálhat-e az informatika eárettseági attoál, hogy leányegesen egyszerűőbb a 
programozaási feladatok megoldaása a Python karakterlaáncokkal, listaákkal eás szoátaár adat-
szerkezettel, vagy inkaább innentoől vaálhat komollyaá, hiszen olyan szintűő feladatok oldha-
toák meg kezdoő Python programozoái tűdaással, amelyek a professzionaális C, illetve Pascal 
tűdaással rendelkezoőknek is feladjaák a leckeát? A koözeápiskolai informatikaoktataás ceálja, 
hogy mineál toöbben legyenek keápesek megoldani emelt szintűő  eárettseági feladatokat. Az 
pedig kifejezetten eloőny, hogy koözben egy elterjedt, komoly programozaási nyelvvel is-
merkednek meg, amelynek – fűöggetlenűöl attoál, hogy informatikai szakemberek lesznek-
e, vagy sem – keásoőbb is joá hasznaát vehetik.

111 L. peáldaáűl http://developers.facebook.com/opensoűrce/, 
http://www.apple.com/opensoűrce/ eás http://opensoűrce.apple.com/, 
http://code.google.com, https://dev.twitter.com/opensoűrce

1111 Laky Norbert (Foővaárosi Bí ároásaág) felmeáreáse szerint a hazai bí ároásaágok toöbbseáge sza-
bad irodai programcsomagot hasznaál. Az eávi maásfeál  millioá  bí ároásaági űögyet tekintve ez 
millioás nagysaágrendűő  dokűmentűm kezeleáseát jelenti szabad szoftverekkel Magyarorszaá-
gon.

meárt kevesebb mint 10%-roál a 2012-re joásolt toöbb mint 30%-ra.4 A GNU GPL/LGPL/MPL 
haármas szabad licence szavatolja a LibreLogo szabad felhasznaálhatoásaágaát, forraáskoádjaá-
nak hozzaáfeárhetoőseágeát eás moádosí áthatoásaágaát minden felhasznaáloá szaámaára.44

Oktatóprogram. A Nemzeti alaptantervben szereplő in-
formatikai tananyag (teknőcgraika és algoritmusok) ok-
tatására alkalmas programozási környezet.
Teknoőcmozgatoá  űtasí átaások, ciklűsok, felteátelvizsgaálat, eljaáraások, fejlett adatszerkezetek, 
mindez magyar nyelvűő  űtasí átaásokkal. A LibreLogo egyeáb kiemelhetoő, a koözoktataás szaá-
maára is eloőnyoös tűlajdonsaágai: dokűmentűmszerkesztoő eás vektorgraikűs keápkezeleáseánek 
oktataása, műőveászeti oktataás, a modern eás elterjedt Python programozaási nyelv adatszer-
kezeteinek eás egyeáb tűlajdonsaágainak elsajaátí átaása.
Csereszabatos honosítás. A LibreLogo támogatja a ma-
gyar  oktatásban  elterjedt  Comenius  Logo  és  Imagine 
Logo alapvető utasításait, jelöléseit.
Peáldaáűl a LibreLogo elfogadja a Comeniűs Logo „tanűld”, eás az Imagine Logo „eljaáraás” 
(roöv. „elj”) űtasí átaásait is (az Imagine Logo maár nem taámogatja a „tanűld” űtasí átaást, tehaát 
az alapvetoő programszervezoő űtasí átaások tekinteteáben sem csereszabatos eloődjeável, a Co-
meniűs Logoával). Egyeáb gyakran hasznaált koözoös parancsok: „eloőre” („e”), „haátra” („h”), 
„balra” („b”), „jobbra” („j”), „tollatfel” („tf”), „tollatle” („tl”), „ismeátleás” („ism”), „tollszí án” 
(„tsz”),  „tollvastagsaág”  („tv”),  „toöltoőszí án”  („tlsz”),  „toöroölkeápernyoő”  („toöroölkeáp”),  „haza”, 
„elrejt”, „laáthatoá”, „eredmeány” stb.
Javított honosítás. A LibreLogo helyenként új alterna-
tívák bevezetésével javítja az említet Logo honosítást :
A „tanűld”/„eljaáraás”,  vagyis  az  eredeti  Logo  „to” 
űtasí átaás  alternatí áv  honosí átaása  a LibreLogoában az 
„ez” (l. melleákelt peálda).
Vektoros  rajzolóprogram::::  a 
képernyőfüggetlen vektorgraika 
(vektoros alakzatok és TrueType, valamint Graphite be-
tűtechnológia), nyomdai mértékegységeket ismerő utasí-
tások segítségével nyomdai minőségű graikákat készít-
hetünk444, szemben az iskolai oktatásban jelenleg hasz-
nált rossz felbontású raszteres Logo rendszerekkel.

14 http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1:541:414
144 http://hű.wikipedia.org/wiki/Szabad_szoftver

1444 L. cí ámlap, vagy http://www.nűmbertext.org/logo/lok_hű.pdf.
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A nyomdai minoőseágűő, a kiadvaányszerkeszteásben egyszerűően felhasznaálhatoá  graika toöb-
bek  szaámaára  nyűájtja  az  alkotaás  oöroömeát,  mint  a  nagyobb  programozaási  ismereteket 
igeányloő  műltimeádiaás eás jaáteákprogramozaás, amire a jelenlegi iskolai Logo rendszerek a 
hangsűályt fektetik.
LibreOice/OpenOice.org  kiegészítő ::::  az  elterjedt 
LibreOice  (vagy  annak  eredeti  kódbázisa,  az  Open-
Oice.org) irodai programcsomag Writer dokumentum-
szerkesztőjében  készíthetjük  és  futathatjuk  LibreLogo 
programjainkat,  kihasználva  a  program  magas  szintű 
graikai képességeit.
Platformfüggetlenség :::: a program mindenhol fut, ahol 
a LibreOice, tehát szabad (FreeBSD, Linux) és zárt (Mac 
OS X, Windows) operációs rendszereken is.
Idaáig  koözponti  szoftverlicenc-vaásaárlaás  biztosí átotta  a  Comeniűs  eás  Imagine  Logoát,  a 
Microsoft fice irodai programcsomagot eás egyeáb zaárt programokat a magyar iskolaák 
szaámaára. A koözeljoövoőben ez a koözponti beszerzeás megszűőnik, hogy a nemzetkoözi trende-
ket koövetve a nyí ált alternatí ávaák fokozottan megjelenhessenek az oktataásban is (l. pl. az 
ideázett Gartner jelenteást a szabad szoftverek, benne a szabad irodai programcsomagok  
jelentoős vaállalati reászesedeáseároől, eás ezek folyamatos noövekedeáseároől). A LibreLogo olyan 
nyí ált alternatí áva, amely megkoönnyíáti a nyí ált irodai programcsomagra eás a nyí ált operaáci-
oás rendszerre valoá aátaállaást az oktataásban is.
Szabványosság :::: az ábrák, Unicode karakterkódolású fel-
iratok  és  a Logo  programot  tartalmazó  szöveges  doku-
mentum  .odt  kiterjesztésű  állományba,  azaz  ISO 
OpenDocument  formátumban  menthető,  valamint  ex-
portálhatók  a  nyomdai  és  ISO  szabvány  PDF-be  és  (a 
vektoros képek esetében) a webes szabvány SVG-be.
Interaktív  teknőc ::::  a  teknőc  pozíciója  és  elforgatása 
egérrel is beállítható. A teknőc színei és körvonala kijelzi 
az aktuális tollszínt,  töltőszínt, tollvastagságot  és a toll 
felemelését.
Baár a LibreLogo Logo eszkoöztaára tartalmaz teknoőcmozgatoá ikonokat, a teknoőc koözvetle-
nűöl is mozgathatoá az egeárrel: tetszoőleges helyre hűázhatoá, illetve forgataási szoöge (a kijeloö -
leásneál aűtomatikűsan megjelenoő Rajzobjektűm tűlajdonsaágai eszkoöztaár Forgataás ikonjaá-
ra kattintaás  űtaán)  is moádosí áthatoá.  A teknoőc az í ágy beaállí átott  pozí ácioában eás  forgataási 
szoögben halad tovaább.

Interaktív  graika ::::  A  LibreOice-ban  a  LibreLogóval 
rajzolt élsimítot, szabadon nagyítható alakzatokat szaba-
don elrendezhetjük, átszerkeszthetjük.
Az alakzatot kijeloölve moádosí áthatjűk az alakzat elforgataásaát, a vonalvastagsaágot eás  a 
-szí ánt. A kitoölteásneál akaár szí ánaárnyalatot is beaállí áthatűnk. Az alakzatra dűplaán kattintva 
szoöveget adhatűnk meg. A Librefice beeápí átett sűágoája magyar nyelven ad a lehetoőseágek-
roől taájeákoztataást.
Nemzetközi közösségi fejlesztés: A közösségi fejlesz-
tés  a szabad  szotverek,  ma  már  részben  államilag  ser-
kentet (l. nyílt adat kezdeményezések az USA-ban és az 
Unió tagállamaiban) fejlesztésének alapja. Nemzetközi is-
kolai  és  egyéb  fejlesztési  projektekben  való  részvételt 
tesz lehetővé a LibreLogo beépítet fordítástámogatása : a 
más nyelven készült LibreLogo programok a dokumen-
tum  nyelvének  magyarra  állításával és  egy  katintással 
magyarra fordíthatók, a dokumentum nyelvének angolra 
(vagy később más egyéb nyelvre) való átállításával pedig 
egyéb nyelvre. Az így elkészítet programok olyan nem-
zetközi  közösségi  helyeken  jelenhetnek  meg,  mint  a 
LibreOice vagy az Apache OpenOice.org sablontára.
Fejlett Logo fejlesztőkörnyezet :::: változtatható lapmé-
ret (max. 3 m × 3 m), nagyítás, teknőc-nyomkövetés (kép-
ernyő  automatikus  görgetése  programfutás  közben). 
Writer programszerkesztő : szintaktikai ellenőrzés, hibás 
sorra ugrás, helyesírás-ellenőrzés, több (dokumentumon-
kénti) rajzlap egyszerre.
Python ::::  a  LibreLogo  a  modern  Python  programozási 
nyelvre épül, melynek adatszerkezeteit, könyvtárait it is 
elérhetjük. A LibreLogo tömör parancskészlete mögöt a 
Python rugalmassága áll.
A LibreLogo eártelmezoője gyakorlatilag egy Python eloőfordí átoá. A LibreLogo programot az 
eloőfordí átaás űtaán egy Python szaál hajtja veágre a haátteárben. A Python nemcsak a Libre-
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fice beeápí átett, magas szintűő  programnyelve, illetve nemcsak az emelt szintűő  informa-
tikai eárettseági legkoönnyebben elsajaátí áthatoá  eás itt a leghateákonyabb (leggyorsabb fejlesz-
teást lehetoőveá  tevoő) programozaási nyelve. A kifejezetten oktataási eás prototí ápűskeászí áteási 
ceállal fejlesztett, azoáta is folyamatosan fejloődoő  nyelv eás  C referenciamegvaloásí átaása, a 
CPython szeáles koörűő  neápszerűőseágre tett szert azzal, hogy egyszerűőseáge elleneáre a legko-
molyabb ceálokra hasznaálhatoá. Peáldaáűl beeápí átett programnyelve a vezetoő  3D animaácioás 
szoftvereknek, mint az Aűtodesk Maya, Cinema 4D vagy a szabad Blender; eás a Google 
vaállalati adatbaázisfelhoőjeánek, az App Engine-nek. Tovaábbi szabad szoftveres peáldaák a 
Librefice-on eás fpenfice.org-on kí ávűöl, amelyek programozhatoák Pythonban: Scribűs 
kiadvaányszerkesztoő, Fontforge betűőtervezoő, GIMP rajzoloáprogram, vagy eleve Pythonban 
keászűöltek, mint a GNU Mailman levelezoőlista-kezeloő, Plone tartalomkezeloő, Django we-
bes keretrendszer, Bazaar verzioákezeloő  rendszer eás az eredeti BitTorrent kliens, de a 
Microsoft is a Pythonnal (annak egy maásik szabad implementaácioájaával, az IronPython-
nal) neápszerűősí áti sajaát .NET platformjaát.
Graphite betűtechnológia és betűkészletek :::: Bár ne-
vükben a Linux szerepel, a LibreOice Linux Libertine G 
és Linux Biolium G betűkészleteivel operációs rendszer-
től  függetlenül  tudunk  különleges  betűváltozatokat  és 
betűhatásokat  (például  valódi  kiskapitálisok,  ugráló 
számok : 1 234 567 890) elérni a LibreLogóban is.
Ilyen kűöloönleges betűővaáltozat a Linűx Libertine G valoádi tervezett (nem pedig olvasha-
tatlanűl lekicsinyí átett) aproábetűője, amellyel a Librefice a professzionaális kiadvaányszer-
kesztoő programok alapvaáltozatait is tűálszaárnyalja. (Megigyelhetoő e jegyzet nyomtataásra 
szaánt vaáltozataában.)
Sőt, a betűkészletek a részben magyar fejlesztésnek kö-
szönhetően kiemelt magyar tipográiai támogatással bír-
nak : A felkiáltójel, kérdőjel, ketőspont és pontosvessző 
elé a magyar tipográiának megfelelő nagyobb térköz ke-
rül. (Ezt sajnos nemcsak a szövegszerkesztők, még a ki-
adványszerkesztő  programok  többsége  sem  támogatja!) 
A dokumentumszerkesztők körében amúgy is egyedülál-
ló alapértelmezet ligatúrákat (betűhelyetesítő nyomdai 
jelek) további magyar jelváltozatokkal egészíti ki : ilyen a 
kurzív  „gy”  (l.  a  „mayar” szóban),  „gf”  („megfog”, 
„ágfa” ), „gj” („vágja”, „megjön”, „legjobb” ), valamint az is-
mertebb,  de a betűkészletekben  általában nem  szereplő 

„ j”  és  „j”  („ijú”,  „blöje” ,  illetve  álló  változatban  is: 
„ijú”, „blöje”).
A LibreOice graikai képességeinek bőví-
tése:::: Az egyszerű programozási felület, amit a 
LibreLogo  nyújt,  jelentős  mértékben  bővíti  a 
LibreOice graikai képességeit, de ezen felül is 
akad olyan graikai lehetőség, ami a LibreOi-
ce-ból korábban hiányzot. Ilyen a  pont utasí-
tással  megrajzolható  pont  alakzat  és  a  ponto-
zot vonalstílus: a LibreOice pontozot vonalai 
valójában kis négyzetekből állnak, nem pedig pontokból, 
mint a LibreLogóé (l. a mellékelt összehasonlítást).
Speciális  kiadványszer-
kesztő:::: a LibreLogo az előb-
biekben felsorolt tulajdonsá-
gaival; a képernyőfüggetlen, 
nyomdai  minőségű  vektor-
graikával;  az  olyan  nyom-
dai szabványok  támogatásá-
val, mint a PDF ; különleges 
nyelvi elemeivel, mint a köz-
vetlen  mértékegység  meg-
adás,  vagy  a  hierarchikus 
csoportosító  kép utasítás;  valamint  dokumentumszer-
kesztőbe  ágyazotságával  és  interaktivitásával  speciális 
kiadványszerkesztési feladatokat is elláthat.
Joá  peálda erre a LibreLogo sakktaáblarajzoloá  peáldaprogramja, ahol a sakkbaábokat keázzel 
vagy a lejegyzeás megadaásaával is egyszerűően felhelyezhetjűök a taáblaára, vagy a (peáldaáűl a 
cí ámoldalon, illetve a melleákelt, a baábokat TrűeType betűőkeászletboől, a sakktaábla kereteát eás 
szaámozaásaát  Logo űtasí átaásokkal kirajzoloá  sakktaáblaán is megigyelhetoő)  betűőgraikai keá-
pesseágek.
Egyéb  tulajdonságok::::  a  program  tömör  felépítésű 
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8 Bevezetés LibreLogo

(mindössze 1400 sor Python/PyUNO-ban), könnyen ho-
nosítható (mintegy 150 szó, illetve egyszerű programüze-
net lefordítását igényli).
Várható fejlesztési irány :::: a LibreOice és a LibreLogo 
integrációja,  amely  már  részben  teljesült  azzal,  hogy 
2012 novemberében a LibreOice forráskódjába bekerült 
a LibreLogo új, jelenleg még nem alapértelmezet modul-
ként. Ezzel lehetőség nyílt a jelenleg támogatot angol és 
magyar  mellé  további  honosítások  elkészítése  a  Libre-
Oice  fordítói  közösség  segítségével.  Egyéb  cél  lehet  a 
LibreLogóból még nem elérhető LibreOice graikai ké-
pességek  kihasználása  (pl.  Bézier-görbék,  átetsző  szö-
veg, átmenetek (szín és átetszőség), 3D graika) stb.

Telepítés

A LibreLogo kiegészítő jelenleg külön telepítendő a Lib-
reOice-ban az Eszközök » Kiterjesztéskezelő… » Hozzá-
adás… gomb és a LibreLogo-0.2.oxt állomány kiválasztá-
sával.  Telepítés  után  indítsuk  újra  a  LibreOice-t.  A 
LibreOice  irodai  program  a  htp://hu.libreoice.org,  a 
LibreLogo  a  htp://extensions.libreoice.org/extension-
center/librelogo címről tölthető le.

Logo eszköztár

Nyissunk  meg  egy  új,  üres  szöveges  dokumentumot  a 
Writerben. Első telepítés után megjelenik a Logo eszköz-
tár (kikapcsolás:  Nézet  » Eszköztárak » Logo).  Az  esz-

köztár több ikont és egy beviteli mezőt (Logo parancs-
sor) tartalmaz. Az ikonok leírása :

Előre : teknőc 10 pontnyit1 előre, beállítástól függő-
en 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 dokumentum-
ban lévő szöveg) futatása.
Leállítás: futó program leállítása.
Haza : teknőc kezdőpozíció és kezdőértékek beállí-
tása.
Képernyőtörlés : a dokumentum alakzatainak törlé-
se. A teknőc pozíciója és beállításai nem változnak.
Szintaxiskiemelés és fordítás: a rövidítet parancs-
nevek  kifejtése,  a  parancsok  nagybetűsítése.  A 
program magyarról angolra, vagy angolról magyar-
ra történő fordításához a dokumentum nyelvét kell 
módosítani  az  Eszközök  »  Beállítások  »  Nyelvi 
Beállítások  »  Nyelvek  »  Nyugati  menüben,  majd 
katintani az ikonon.

Parancssor az eszköztáron
A parancssor kisebb Logo programok beírására, és ismé-
telt végrehajtására ad lehetőséget.
Súgó: a LibreLogo súgójának előhívásához nyomjuk le 
az F1 funkciógombot a parancssorban.

11 Mai nyomdai (DTP vagy PostScript) pont = 2,54 cm / 72, vagyis kb. 0,35 mm.

http://extensions.libreoffice.org/extension-center/librelogo
http://extensions.libreoffice.org/extension-center/librelogo
http://hu.libreoffice.org/
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Program futtatása: írjunk 
be egy parancsot a parancs-
sorba,  például  kör 100,  és 
nyomjuk le az új sor billen-
tyűt (Enter) a parancs vég-
rehajtásához.  A  beírt  pa-
rancs  nem  tűnik  el  a  pa-
rancssorból,  így  az  új  sor 
billentyű folyamatos nyom-
va  tartásával  ismételten 
végrehajtható,  amivel  egy-
szerű ciklusok kiváltására is 
alkalmas. A mellékelt (nem méretarányos) ábra is így, az 
e 100 b 89 (vagyis előre 100pt balra 89°) parancs beírá-
sával, és az új sor billentyű folyamatos nyomva tartásá-
val készült.
Program leállítása: a parancssorból indítot, még futó 
programok az eszköztár Leállítás ikonjával állíthatók le.
Parancssor törlése: hosszabb parancs törléséhez nyom-
juk le a Ctrl-A billentyűkombinációt (vagyis a parancssor 
helyi menüjében lévő Mindent kijelöl parancs gyorsbil-
lentyűjét)  a parancssorban,  és  kezdjük  el  gépelni  az  új 
parancsot.
Programfutatás
A többsoros LibreLogo programok szerkesztője a Libre-
Oice 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 katint-
sunk  a  Logo  eszköztár  Indítás 
ikonjára.  A  mellékelt  képet  a 
program futatásával kaptuk.
Program leállítása: Hasonló-
an  a  parancssori  indításhoz,  a 
Logo eszköztár Leállítás ikonjá-
val  szakíthatjuk  meg  a  Logo 
program futását.

Logo és LibreLogo összevetés

A LibreLogo fejlesztés kiindulásként az általános iskolai 
tananyagot vete célba, így az abban szereplő Logo tek-
nőcmozgató és egyéb utasítások megegyeznek, illetve al-
ternatívaként használhatók.
A tananyag miatt kerűölt bele olyan űtasí átaás is a LibreLogoába, mint a program lassí átaásaára 
alkalmas „vaárj”, amire – szemben a gyors raszteres megjelení áteást alkalmazoá Logo prog-

A LibreLogo aábraák vektoros alakzatokboál aállnak. A bal olda-
li tangram reászeit űtoálag rendeztűök teknoőc eás piton alakba 
(l. 31. oldal).
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ramokkal – a LibreLogoával valoá ismerkedeáshez nincs szűökseág, mivel az eálsimíátott vektor-
graikűs alakzatok rajzolaása (űáj eálekkel boőví áteáse) szemmel koövethetoő  sebesseággel megy 
veágbe.
A fontosabb eltérések, használatbeli különbségek :
Alakzatrajzolás. A LibreLogo teknőcmozgató utasításai 
vektorgraikus alakzatokat rajzolnak. Ezek akár rajzolás 
közben  is  kijelölhetők,  módosíthatók.  A toll  felemelése  
sem jelenti, hoy befejeztük az alakzat rajzolását, mert ey  
vektorgraikus alakzat több, nem összefüggő részből is áll-
hat. Más tollvastagsággal, színnel való rajzolás új alakzat 
rajzolását eredményezi, egyéb esetben a  kép utasítással 
tudunk új alakzat rajzolásába fogni.
Kitöltés. A  tölt utasítás 
lezárja az eddig rajzolt alak-
zatot,  és  kitölti  az  aktuális 
töltőszínnel.  Nem  szüksé-
ges az alakzat belsejébe po-
zicionálni,  mert  az  alakzat 
vektorgraikus leírása alap-
ján  történik  a  kitöltés.  Az 
összetet alakzatok egymást 
metsző,  illetve  fedő  részei 
összetet  minta  kialakítását 
eredményezik,  mint  ahogy 
a mellékelt kép (a korábbi ábra kitöltöt változata) is mu-
tatja.
Blokk és lista. A LibreLogo megkülönbözteti a ciklus-
törzset és más utasítássorozatot határoló kapcsos záróje-
lezést a listákétól : előbbi esetben szóközzel, vagy új sor-
ral kell határolni az utasításoktól a zárójeleket, listáknál 
pedig  szorosan  kell  záródnia  (ez  a  megoldás  visszafelé 

kompatibilis a Logóval, azaz az egyszerű LibreLogo cik-
lusok 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 LibreLogó-
ban a sortörést jelölő hullámvonalat csak egy utasítás és 
bemenő értékei külön sorba kerülése esetén kötelező ki-
tenni.
előre ~
100 ; itt kellett sortörésjel
előre 100 ; itt nem

Egyszerűbb változóhasználat.  A  Logo  változók  érték 
szerinti hivatkozásában szereplő kezdő ketőspont – ha-
sonlóan  egy-két  Logo  megvalósításhoz  –  elhagyható 
(csak az egybetűs magyar Logo utasításokra ügyeljünk, 
mert azok nem lehetnek változónevek).
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
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vége 

Vesszővel  elválasztott  listaelemek.  A  listaelemeket 
vesszővel kell elválasztani a LibreLogóban:
téglalap [100, 200]    ; 100×200 pontos téglalap

Kevesebb utasítás.  A LibreLogo bár elfogadja a Come-
nius Logo és Imagine Logo felkiáltójeles értékadó paran-
csait,  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 hono-
sítása a karakterláncok tárolására a magyar  helyesírás-
nak  megfelelő,  a  Writer  szövegszerkesztő  automatikus 
idézőjelei miat pedig kézenfekvő idézőjelezést javasolja: 
„példa” (de elfogadja a Logo  "szó, és a Python  'karak-
terlánc' szintaxisát is.
Alternatív utasítás- és adatszerkezetek. A LibreLogo 
a nehézkes, az Imagine Logo esetében ráadásul túlságo-
san  is  változatos  Logo  programszerkezetek,  utasítások 
helyet  kevés  számú,  de  átekinthető  Python  program-
szerkezeteket  kínál.  Ilyenek  az  egyszerűen  használható 
listák és szótárak, vagy a listaelemeken, illetve karakter-
láncon végigfutó fut -ban/-ben (a Python for+in ho-
nosítása) 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 Py-
thon nyelv lehetőségeiből fakad, de didaktikai és gyakor-
lati célból saját megoldásokkal is megkönnyíti a vektoros 
alakzatokkal való  munkát. Ilyen például  az órapozíciók 
használata, amely az alsóbb évfolyamok számára lehető-
vé teszi a nevezetes szögek megadását a szögekről tanul-
tak előt is, illetve a már említet kép utasítás, amellyel a 
különálló alakzatokat csoportosíthatjuk a szerkesztés és 
felhasználás megkönnyítésére (az  SVG,  EPS  formátumú 
vektorgraikák is ilyen, egységesen kezelhető alakzatcso-
portként tölthetők be a LibreOice-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 zárhatjuk a szöveget :
címke 'Helló, Világ!'

A Logo eszkoöztaáron leávoő parancssorban a Writer nem csereáli ki aűtomatikűsan az „í ároá -
geápes” dűpla ideázoőjeleket a magyar megfeleloőire (a dokűmentűmban igen). Linűxon az 
AltGr-f eás -P szabvaányos billentyűőkombinaácioával megkaphatjűk a magyar ideázoőjeleket. 
Maás, a magyar nyelvet keveásbeá taámogatoá  operaácioás rendszeren az Unicode eás egyeáb ka-
rakterkoád ismereteát igeányloő beviteli moádszerek helyett keányelmesebb lehet az alternatí áv 
egyszeres í ároágeápes ideázoőjelek hasznaálata a parancssorban.
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Utasítássorozat
Az utasításokat egy sorba is írhatjuk :
címke „Helló” tf h 12 címke „Világ!”

A programban a „Helloá” kií áraása űtaán felemeljűök a tollat, majd egy sorral lejjebb leápűönk, 
eás kií árjűk a „Vilaág!”-ot, ahogy a keápen laáthatoá.
Megjeyzések
A  pontosvessző  és  az  azt  követő  szöveg  a  sor  végéig 
megjegyzésnek számít.
előre 10 ; megjegyzés

Sortörésjel
A sor végi hullámvonal (~) jelöli, hogy a következő sor 
(pontosabban bekezdés a Writerben) még az előző folyta-
tása. A LibreLogóban csak egy-egy nagyon hosszú utasí-
tás több sorban (bekezdésben) való elhelyezésére szolgál, 
hogy ilyenkor is olvasható maradjon a forráskód.
hosszú_nevű_utasítás_aminek_bemenő_adatai ~
  „ez” „és” „ez”            ; három karakterlánc

Ahol nem koötelezoő  a pontosvesszoő, ott eárdemes elhagyni, hogy hiba eseteán a megfeleloő  
sorra (vagyis űtasí átaásra) űgorjon a Writer szoövegkűrzor. Az eárteákadoá űtasí átaásokat sortoö -
reásjel neálkűöl í árjűk kűöloön sorba egymaás űtaán, l. eárteákadaás.

Teknőcgraika
Teknőc.  A  LibreLogo  teknőce  az  eszköztár  tek-
nőcmozgató ikonjai, vagy a programindítás hatá-
sára  jelenik  meg  a  dokumentum  első  oldalának 
közepén. A teknőc pozícióját és forgatási szögét a 
teknőc alakzatának pozíciója és forgatási szöge adja meg, 

így ezek kézi módosítása a teknőcmozgató utasítások ki-
adásának felel meg.
A teknoőc szí áne, vonalvastagsaága viszont csak jelzi a teknoőc aállapotaát, a keázi moádosí átaás 
teánylegesen nem vaáltoztatja meg a teknoőc toll- eás toöltoőszí áneát, vonalvastagsaágaát.
Jobbra és balra (röviden j és b). A két uta-
sítás jobbra, illetve balra forgatja a teknőcöt. 
Az eljárások bementő értéke a forgatási szög, 
pl. 60° vagy egyszerűen 60), a relatív órapozí-
ció (2ó vagy 2h), vagy a speciális tetszőle-
ges 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 hát-
rafelé mozgatása. Az eljárások bemenő értékének alapér-
telmezet  mértékegysége  a  modern  számítógépes  tipo-
gráiai pont (2,54 cm, azaz a nemzetközi hüvelyk 72-ed 
része), pl. az 1 az 1pt rövidítése, de megadható centimé-
ter (cm), milliméter (mm), hüvelyk (" 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 vonalvas-
tagságát. Használhatók az előző mértékegységek és a tet-
szőleges érték is.
tollvastagság 10   ; 10 pontos vonalvastagság
tv tetszőleges     ; véletlen vastagság (<10pt)

Helló
Világ! ! !

�
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Tollatfel és  tollatle (röviden  tf és  tl).  A 
toll felemelése után a teknőc nem húz csíkot moz-
gás közben. A felemelt tollat a teknőc szaggatot 
körvonala  jelzi.  Felemelt  toll  mellet  az  alakzat 
rajzolása nem fejeződik be, mivel a komplex vektorgrai-
kus alakzatok nem összefüggő vonalakból, sőt zárt alak-
zatokból is állhatnak.
Pont. Az utasítás a tollnak megfelelő színű és szélességű 
pontot helyez el a teknőc pozíciójában (függetlenül a toll 
felemelt állapotától).
Tollstílus. A teknőc által húzot vonal stílusát állítja 
be a megadot stílusnév alapján. Az alapértelmezet „fo-
lyamatos” vonal lecserélhető  „pontozott” és  „szag-
gatott” stílusra, illetve listával egyedi pont-vonás kom-
binációkat tartalmazó mintákat is megadhatunk. L. 2. ol-
dal.
A pont-vonaás kombinaácioákat leí ároá lista elemei: 1. egymaás melletti pontok szaáma, 2. pon-
tok hossza, 3. egymaás melletti vonaások szaáma, 4. vonaások hossza, 5. pontok eás vonaások 
koözoötti taávolsaág, 6. nem koötelezoően megadandoá  araányossaági teányezoő : ha eárteáke 2, akkor 
nem a megadott meáretek, hanem az aktűaális vonalvastagsaág alapjaán alakűl ki a pont-vo-
naások meárete eás taávolsaága. 
Tollsarok.  A  vonalak  találkozási  pontjában,  vagyis  a 
csúcsokban alapértelmezés szerint lekerekítést láthatunk, 
különösen  nagyobb  vonalvastagságnál.  A  beállítás  mó-
dosítható, l. 2. oldal.
Zár és  tölt.  A  LibreLogo  teknőc  nyitot  törötvonalat 
rajzol útja során. A zár és a tölt utasítás kiadásával az 
utoljára rajzolt nyitot törötvonalat (vagy törötvonala-
kat, l. következő pont) zárja a program, azaz első és utol-
só pontjait összeköti, és az így kapot zárt törötvonalat a 
tölt esetében az aktuális töltőszínnel ki is színezi.
A zaár űtasí átaásnak abban az esetben is van eártelme, ha a rajzolaás soraán visszakerűöl a tek-

noőc a toöroöttvonal kezdoőpontjaába: a vonalvastagsaágtoál eás a beaállí átott stí álűstoál fűöggoő sar-
kak csak zaárt toöroöttvonal eseteáben jelennek meg helyesen a kiindűlaási csűácsban:
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 ilyen nem zaárt alakzatok a PDF exportaálaás soraán „megjavűlnak”, azaz azonos kezdoő- 
eás veágpont eseteán aűtomatikűsan zaártak lesznek. (Emiatt a melleákelt aábra űágy keászűölt, 
hogy az űtolsoá megrajzolt oldal valoájaában keát kűöloön szakaszboál aáll, hogy a PDF-kimenet-
ben is megmaradjon a hiaányzoá sarok.)
Töltőstílus. A paranccsal vonalkázást állíthatunk be a 
töltőszínen kívül, l. 2. oldal.
Az űtasí átaás bemenoő eárteáke vagy egy 1 eás 10 koözeá esoő szaám, ami a Librefice alapeártel -
mezett vonalkaázaási stí álűsait jeloöli, vagy egy neágy elemet tartalmazoá  lista, ahol az elsoő 
elem a vonalkaázaás tí ápűsa (1 = saáv, 2 = neágyzetraács, 3 = neágyzetraács eás saáv), a maásodik 
elem a vonalkaázaás szí áne, a harmadik eás negyedik a vonalak taávolsaága eás szoöge. A „toöltoő -
stí álűs 0” űtasí átaás kapcsolja ki a vonalkaázaást.
Összetett  alakzatok  kitöltése.  Ha  rajzolás  közben 
megváltoztatjuk a tollvastagságot vagy a tollszínt, akkor 
a  LibreLogo  nemcsak  új  törötvonal,  hanem  új  vektor-
graikus alakzat rajzolásába is kezd. A toll ideiglenes fel-
emelése viszont nem eredményez új vektorgraikus alak-
zatot, mivel az több nem összefüggő törötvonalat is tar-
talmazhat. A zár és a tölt utasítások az utoljára rajzolt 
vektorgraikus  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 
módosítása 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 peáldaában a „toölt” űtasí átaás lezaárja mindkeát haáromszoöget. Laáthatoá, hogy az aátfedoő  reá-
szek, akaár egy oönmagaát metszoő  toöroöttvonal eseteáben is, olyan kitoölteást eredmeányezhet-
nek, hogy a kitakart reászek kitoöltetlenek (aátlaátszoáak) maradnak. Ha ezt nem szeretneánk 
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a peáldaában, akkor az elsoő haáromszoöget kűöloön toölt űtasí átaással toöltsűök ki (l. meág keáp űtasí á-
taás).
Kép utasítás
Alakzatcsoportok.  A  kép  utasítást  elsősorban  vektor-
graikus  alakzatcsoportok  létrehozására  használjuk.  A 
következő példában egy vonalat és egy körvonal nélküli, 
kitöltöt kört helyezünk alakzatcsoportba: 
kép [ tv 1 e 10 tf kör 10 ]

Csoport szétbontása. Az alakzatcsoportot a LibreOice 
egy alakzatként kezeli, amíg nem kérjük a felosztását a 
Rajzobjektumok  tulajdonságai  eszköztár  Csoport  szét-
bontása ikonjával.
Új alakzat kezdése.  Ha lezárás és kitöltés nélkül aka-
runk ugyanolyan vonalvastagsággal és színnek rendelke-
ző új vektorgraikus alakzatot kezdeni, egy egyszerű kép 
utasítással tehetjük meg :
e 10 kép e 10 j 120 e 10 tölt

A zaászloá rűádjaát bontja keát reászre a keáp űtasí átaás a peáldaában.
Kép utasítás egymásba ágyazása. Összetet ábráknál is 
lehetőség van az ábra egyes részeinek csoportosítására, 
ha kép utasításokat ágyazunk egymásba:
kép [ kör 15 kép [ kör 5 kör 10 ] ]

Ha felbontjűk a peáldaában szereploő  (az alapeártelmezett feálig aátlaátszoá  zoöld szí ánnek kitoöl-
toött) ceáltaáblaát a Csoport szeátbontaása ikon segí átseágeável, egy nagy koört, eás egy keát koört 
tartalmazoá alakzatcsoportot kapűnk (amely űtoábbi tovaább bonthatoá).
Összetet ábráinkat célszerű csoportba helyezni az egy-
szerű felhasználás érdekében :
kép [ főprogram ]

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 koörvonalaának szí áneát aállí átottűk soöteátebb zoöldre, a kitoöltoőszí ánt – az alapeártelmezett 
feálig aáttetszoő zoöldet – 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  eleá  rakott  hűllaámvonallal  neámi veáletlen elteáreást  adhatűnk a szí ánhez.  A szí ánek 
szaámeárteák alapjaán is eleárhetoők, ha a szí án szaámaát (0-toál 24-ig szaámozva) egy egyeleműő lis-
taával adjűk meg:
tsz „~égszínkék” ; véletlen égszínkék
tsz [0] tlsz [24] kör 10 ; csak fekete körvonal

Vörös, zöld, kék színkódok. Ezzel a három színössze-
tevővel leírhatók a számítógép megjelenítete színek. Lis-
tával adjuk meg a szín vörös, zöld és kék színösszetevő-
jét :
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
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Egy-egy szí ánoösszetevoő  8 biten kerűöl taárolaásra, amit itt 0 eás 255 koözoötti szaámmal adűnk 
meg.
Színek számértékkel.  Egy  számmal  is megadhatjuk  a 
három színösszetevő értékét. A számokat célszerű hexa-
decimális  formában  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. Lis-
ta 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 vektorgraikus 
alakzatokat, illetve ezek speciális eseteként négyzetet és 
kört is rajzolhatunk. Alapesetben az aktuális tollszínnel 
és kitöltőszínnel, a toll felemelése esetén pedig körvonal 
nélkül rajzolja a LibreLogo az alakzatot a teknőcpozíció-
val a középpontjában.

Négyzet. Megadot oldalhosszúságú négyzet rajzolása.
négyzet 10

Téglalap. Adot szélesség és magasságú, igény szerint 
lekerekítet sarkú téglalap rajzolása.
téglalap [20, 10]
téglalap [20, 10, 5]

A szeálesseáget, magassaágot, eás ha szeretneánk, a lekerekíáteás sűgaraát listaával adjűk meg.
Kör. Megadot átmérőjű kör rajzolása.
kör 10

Ellipszis. Adot szélesség és magasságú ellipszis rajzo-
lása. 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 szö-
veget (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  vektorgraikus 
alakzat (törötvonal, téglalap, ellipszis) középre igazítot 
feliratát állítja be, vagy módosítja.

❤❤Évi
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j 30 e 30 j 120 e 30
szöveg „írás”

Lezaárt vagy kitoöltoött alakzatoknaál az í ágy beleí árt szoöveg ví ázszintes lesz. A felirat egyűött 
mozog az alakzattal, kettoős kattintaás űtaán moádosí áthatoá. IÍgy űtoálag is megadhatűnk fel-
iratot az alakzatoknak.
Betűszín.  Beállítja  a  címke és  szöveg utasításhoz  a 
kiírt szöveg színét.
Megjegyzeás: Az űtasí átaásban beaállí átott aáttetszoőseáget a LibreLogo meág nem taámogatja.
Betűméret,  betűcsalád,  betűvastagság,  betűstí-
lus.  Betűtulajdonságok  megadása  a  címke és  szöveg 
utasításokhoz. A betűméretet pontban adjuk meg. A be-
tűvastagságot vagy olyan arányszámmal, ahol a 100 jelöli 
a normál betűvastagságot, vagy a „kövér” és „normál” 
szöveges értékekkel. A betűcsalád bemenő értéke a betű-
készlet neve. A betűstílus pedig lehet az alapértelmezet 
„álló” vagy „kurzív” („dőlt”-ként is).
Graphite betűtechnológia. A betűcsalád utasításban 
Graphite  betűtulajdonságokat  is  beállíthatunk,  például 
kiskapitálist, valódi méretezet betűket, vagy egyszerűen 
vihetünk  be  matematikai  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”

Boővebb  leí áraás:  http://www.nűmbertext.org/linűx,  magyar  nyelvűő  jegyzet: 
http://www.nűmbertext.org/libreoice. 

gyéb teknőcgraikai utasítások
Törölképernyő (röv. törölkép). Az utasítás törli a do-

kumentum alakzatait (megfelel a Logo eszköztár Képer-
nyőtörlés ikonjának).
Haza. A teknőc kezdőpozícióba (a dokumentum első ol-
dalának középpontjába) állítása (megfelel a Logo eszköz-
tár Haza ikonjának).
Elrejt és látható. A teknőc elrejtése és láthatóvá téte-
le.
Rejtett teknoőc mellett a rajzolaási műőveletek valamivel gyorsabbak.
Irány. A teknőc az adot irányba fordul. Az irányt szög-
gel,  órapozícióval  és  képernyő-koordinátával  is megad-
hatjuk:
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-koordi-
náta irányába fordul és odalép, a toll álla-
potától függően vonalat húzva. Tetszőle-
ges bemenő érték esetén tetszőleges hely-
re lép :
hely [0, 0] hely tetsz

Vagyis vonalhűázaás az oldal bal felsoő sarkaába, majd az oldal egy tet-
szoőleges pontjaába. A fenti parancsot toöbbszoör megismeátelve kaptűk 
a melleákelt (itt kicsinyíátett) aábraát.
Pozíció lekérdezése. A hely visszaadja az x és y koor-
dinátát 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.

íá ra
á s

_n̂_1_i

http://www.numbertext.org/libreoffice
http://www.numbertext.org/linux/index_hu.html
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ki oldalméret        ; A4-nél [612pt, 792pt]

A lista segí átseágeável vonalat hűázhatűnk az oldal toöbbi sarkaába is:
hely oldalméret ; jobb alsó sarok
hely [oldalméret[0], 0] ; jobb fölső sarok
hely [0, oldalméret[1]] ; bal alsó sarok

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

UÜgyeljűönk a szoákoözoökre, vagy sortoöreásre a kapcsos zaároájelek, eás a koözbezaárt űtasí átaások 
koözoött, amit a LibreLogo, szemben a Logoával, megkoövetel!
Végtelenszer (röv. vszer). A ciklusnak nincs megállá-
si feltétele, 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 „veágtelenszer” az „ismeátleás” alternatí áv neve.
Hányadik. A ciklus sorszámát tartalma-
zó változó : 
tf ism 12 [
  j 1ó e 30
  címke hányadik h 30
]

A teknoőc az oára szaámlapjaának koözepeároől indűl. Mindig 1 oáraát 

az oáraműtatoá  jaáraásaának iraányaába fordűlva eás a koözeápponttoál 30 pontnyira eltaávolodva 
kií árjűk a „haányadik” vaáltozoával a ciklűs 1-toől 12-ig fűtoá ciklűsvaáltozoájaát.
Ciklusok ciklusokon belül. Az előző példaprogram ja-
vításában a fő (külső) ciklus kirakja a számjegyeket, egy 
cikluson belüli (vagyis belső) ciklus pedig az ötödórás (12 
perces) beosztásokat :
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 elsoő  soraában bekapcsoljűk a Graphite betűőkeászlet araányos szaámelhelyezeáseát 
is, hogy a keskeny szaámjegyek, mint a 11-ben, koözelebb kerűöljenek egymaáshoz (alapeset-
ben a gyakori toöbbsoros taáblaázatos elhelyezeás miatt a szaámjegyek űgyanakkora helyet 
foglalnak el, laásd az elsoő oáraszaámlapon, de ez sima szoövegben kerűölendoő). Az egeász oáraák-
naál laáthatoá  vastagabb beosztaást űágy kapjűk, hogy a belsoő ciklűs eloőtt nagyobb vonalvas-
tagsaágot aállí átűnk be, amit csak az elsoő beosztaás megrajzolaása űtaán í árűnk felűöl.
Hányadik az  egymásba 
ágyazott  ciklusoknál.  A 
szorzótábla a legismertebb 
példa  az  olyan  egymásba 
ágyazot ciklusokra, ahol a 
külső (szorzandó) és a bel-
ső  (szorzó)  ciklusváltozót 
is  felhasználjuk.  Mivel  a 
belső  ciklusok  felülírják  a 
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külső  ciklus  következő  indulásáig  a  hányadik változó 
értékét, egymásba ágyazot ciklusoknál mentsük el az ér-
tékét 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
]

A (feleáre kicsinyí átett) aábraán 10 toölcseárszerűő  alakzatot laáthatűnk, amelyek az 1-es, 2-es 
stb. szorzoátaábla szorzatait aábraázoljaák a megfeleloő szeálesseágűő csí ákokkal.
Ciklusmese. Az ismétlés (ism) ciklus feltételében sze-
replő hányadik a külső ciklusra vonatkozik, ezt mutatja 
be a következő mese:
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Sűsga nevűő kislaány. A tanaára – azt remeálve, hogy 
joá  darabig lekoöti a gyerekeket –, feladta az osztaálynak, hogy adjaák oössze a szaámokat 1-
toől 100-ig. De Sűsga hamarosan jelentkezett, hogy keász van. A tanaár meglepoődve keárdez-
te, hogyan joött raá ilyen gyorsan a joá  eredmeányre? Sűsga elaárűlta, hogy rajzolgatni kez-
dett űnalmaában, mert kedve nem volt a sok oösszeadaáshoz. Lerajzolt egy poöttyoöt, majd 
melleá, a koövetkezoő oszlopban kettoőt, majd meág egy űáj oszlopban haármat, egeászen tí ázig. A 
LibreLogoával 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 ismeáteljűök a belsoő ciklűst, ami az eáppen veágrehajtott kűölsoő ciklűs sorszaá-
maának megfeleloő  szaáműá  poöttyoöt rajzolja ki egymaás foöleá  (majd visszaleápteti a teknoőcoöt 
alűlra, eás a koövetkezoő oszlopba aállí átja). Sűsga raájoött, hogy ez az aábra majdnem pontosan 
olyan,  mint  egy  feál  neágyzet.  Egy csűpa  poöttyboől  aálloá  neágyzet  aátloájaának keát  oldalaán 
űgyanannyi poötty van, az aátloában pedig a neágyzet oldalhosszaának megfeleloő poötty talaál-
hatoá. Ez alapjaán, ha vesszűök a neágyzetben leávoő  poöttyoök szaámaának feleát (n*n/2), akkor, 
mivel ez az aátloá feleát maár tartalmazza, maár csak az aátloában szereploő poöttyoök maásik feleát, 
n/2-t kell hozzaáadni, hogy megkapjűk a szaámok oösszegeát 1-toől 10-ig. Ez 10*10/2 + 10/2 =  
100/2 + 5 = 55. Szaáz poötty oldalhosszűásaágűá neágyzetneál űgyanűágy kell eljaárni: 100*100/2 + 
100/2 = 10:000/2 + 50 = 5050. Mí ág tanaára beí árta az oötoöst, Sűsga fejben kiszaámolta meág az  
elsoő 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 ciklűs felteáteleáben szereploő „haányadik” itt a ciklűsra vonatkozik.
Fut -ban/-ben  .  A  ciklusváltozó  végiglépked  a  meg-
adot 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 
aktuális ciklus sorszámát (a feltételben is).
Újra és kilép. A két utasítással a ciklusok végrehajtása 
szakítható meg. Az újra hatására a ciklus elejére ugrik a 
programvégrehajtás,  így  a  soron  következő  ciklussal 
folytatódhat a program. A kilép esetén viszont egyből a 
ciklus után, azt elhagyva fut tovább.
Feltételvizsgálat
Ha. Az utasítást követő feltétel (logikai kifejezés) teljesü-
lése  esetén  a  program  végrehajtja  a  kifejezést  követő 
programblokkot.
ism 36 [ 
  e 4 b 10
  ha hányadik = 12 vagy ~
    hányadik = 24 [ kör 10 ]
] kör 10

A program 36-szoöget rajzol, mikoözben a 12. eás a 24., majd az űtolsoá  csűácsnaál (itt maár a 
ciklűson kí ávűöl) koört is rajzol.
A blokk után még egy blokk is szerepelhet, amely a felté-
tel nem teljesülése esetén hajtódik végre.
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ism 36 [ 
  e 5 b 10
  ha hányadik % 12 = 0 [ kör 10 ] ~
    [ kör 4 ]
]

Az eloőzoő programot egyszerűősí átve a felteátel azt vizsgaálja, hogy a ciklűsvaáltozoá  maradeák 
neálkűöl oszthatoá-e 12-vel. Ha igen, 10 pont aátmeároőjűő  koört rajzol, 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 != je-
lekkel. A kisebb vagy egyenlő, és a nagyobb vagy egyen-
lő műveleti jelek a <= és a >=. A vagy és az és művele-
tek mellet a nem művelet is használható:
ha nem (a > 0 és a <= 10) [ ki „kívül van” ]

A peáldaában ha „a” eárteáke kisebb, vagy egyenloő, mint 0, vagy nagyobb mint 10, kií áraásra 
kerűöl a „kí ávűöl van” űözenet.
Az alapértelmezet igaz, vagy hamis logikai értéket 
kifejezésekben is használhatjuk:
a = igaz
ha a [ ki „nagyon igaz” ] [ ki „nem igaz” ]

A logikai kifejezeást vaároá  űtasí átaások a 0 (eás űöres karakterlaánc, lista, halmaz vagy szoátaár) 
eárteáket hamisnak, a nem 0 eárteáket pedig igaznak veszik. A logikai kifejezeásek kií árataásaá-
naál vagy karakterlaánccaá alakí átaásaánaál az „igaz” vagy „hamis” szoát kapjűk:
ki 5 == 5               ; „igaz” jelenik meg
b = lánc 2 * 2 == 5     ; b = „hamis”

11 Pythonban csak a dűpla egyenloőseágjel hasznaálhatoá  műőveleti jelkeánt. A LibreLogo vi-
szont a „ha”, „amíág”, „eredmeány” űtasí átaásokban szereploő logikai kifejezeásekben megen-
gedi a sima egyenloőseágjel hasznaálataát is.

Saját utasítások (eljárások)
A  LibreLogo  utasításkészletét  magunk  is  bővíthetjük, 
például az alapértelmezet négyzet és kör utasítás mellé 
készíthetünk egy saját, háromszög névre keresztelt uta-
sítást is a háromszögek rajzolására. Az ilyen új utasításo-
kat eljárásoknak nevezzük, és az  ez (vagy  tanuld,  el-
járás, röv.  elj) paranccsal kezdve és (külön sorban) a 
vége paranccsal befejezve hozzuk létre:
ez eljárásnév
utasítások
vége

Az  eljárásban  szereplő  utasítások  csak  akkor  kerülnek 
végrehajtásra, amikor az eljárást meghívjuk, azaz nevé-
vel hivatkozunk rá, mint a következő példa utolsó sorá-
ban kétszer is:
ez háromszög
  ism 3 [ e 50 j 360/3 ]
vége
háromszög j 30 háromszög

Az eljaáraás veágrehajtaása űtaán a hí ávaási pont űtaán folytatoádik a program, í ágy a peáldaában 
kirajzoltűnk egy szabaályos haáromszoöget,  majd 30 fokkal jobbra elfordűlva ismeáteltűök 
meg a haáromszoögrajzolaást.
Bemenő értékek. Az eljárásnév után felsorolt változók 
tartalmazzák az eljárás bemenő értékeit. Az eljárás hívá-
sánál, az eljárásnév után adjuk meg az aktuális bemenő 
értékeket.
ez háromszög méret
  tollvastagság méret
  ism 3 [ e 50 j 360/3 ] zár
vége
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háromszög 1 j 30 háromszög 3

A peáldaában a „meáret” bemeneti vaáltozoá  segí átseágeável aállí átjűk be a haáromszoög vonalvas-
tagsaágaát. A haáromszoöget a zaár űtasí átaással le is zaárjűk, hogy minden sarka lekerekí átve le-
gyen.
Több bemenő érték. Több bemenő érték esetén az eljá-
rás hívásánál egyszerűen felsoroljuk (vessző nélkül) a be-
menő értékeket (vagy az azokat visszaadó kifejezéseket).
ez háromszög méret stílus
  tollvastagság méret
  tollstílus stílus
  ism 3 [ e 50 j 360/3 ] zár
vége

háromszög 1 „szaggatott” j 30
háromszög 3 „pontozott”

A peáldaában a haáromszoög vonalstí álűsaát is beaállí átja az eljaáraás egy maásodik bemenoő  eárteák 
alapjaán.
További példa. A következő példában a „háromszög” el-
járás általánosítása, a „sokszög” szerepel. Segítségével ki-
rajzoljuk a háromszögtől a tízszögig a szabályos síkido-
mokat. 
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 peáldaában a sokszoög eljaáraás keát bemenoő eárteáket kap: a „szoög” nevűő  bemeneti vaáltozoá a 
szoögek (csűácsok) szaámaát, az „eál” pedig egy eál hosszaát fogja tartalmazni. Az eljaáraás űtaán 
leávoő foőprogram egy olyan ciklűs, amely 3 eás 60/3, majd 4 eás 60/4 stb. egeászen 10 eás 60/10 

bemenoő eárteákekkel hí ávja meg a sokszoög eljaáraást (mivel azt szeretneánk, hogy a sí ákidomok 
koözel azonos meáretűőek legyenek, ezeárt nem az eálhosszűk, hanem a kerűöletűök lesz egyseág-
nyi, jelen esetben 60 pont). Az egyszerűő sokszoögeket koörbejaárva teljes fordűlatot, vagyis 
360  fokot  teszűönk  meg.  Szabaályos  sokszoögekneál  minden csűácsnaál  űgyanannyit,  azaz 
360/csűácsszaám foknyit fordűlűnk. Az eljaáraásűnk bemenoő  parameátereáboől, a csűácsok szaá -
maát tartalmazoá  „szoög”-boől í ágy hataároztűk meg a fordűlaás szoögeát. Megjegyzeás: az aábraán 
egy picit elforgattűk a sí ákidomokat, hogy jobban elfeárjenek: a 360/szoögnyi elfordűlaást 
keát reászletben, az eál rajzolaása eloőtt, eás űtaán hajtottűk veágre:
  ism szög [ b 180/szög e él b 180/szög ]

Újrahívás. Az eljárás meghívhatja saját magát is, amivel 
ciklusokat, bonyolultabb műveleteket valósíthatunk meg. 
A következő példa a háromszögrajzoló eljárás újrahívás-
sal megvalósítot változata:
ez háromszög
  e 50 j 360/3
  háromszög
vége

háromszög

A program nem aáll le a haárom oldal megrajzolaásaánaál, hanem veágtelenseágig ismeátli azt. A 
gyakorlatban a LibreLogo/Python alapbeaállí átaás csak ezer űájrahí ávaást engedeályez. A meály-
seági, vagy a gyakran eloőbb jelentkezoő memoáriakorlaátot eleárve a program befejezi műőkoö-
deáseát.  (Az űájrahí ávaást  tartalmazoá  eljaáraások aáltalaában tartalmaznak valamilyen eroősebb 
korlaátot, í ágy az ilyen leaállaásra ritkaán kerűöl sor.)
Stop. Az utasítással kiléphetünk az eljárásból, vagyis a 
program 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 farajzoloá eljaáraás n hosszűásaágűá  aágat rajzol, majd elaágazaást rak az aág veágeáre a koövetke-
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zoő moádon: keátszer hí ávja meg sajaát magaát, hogy bal eás jobb oldali, feleakkora aágat rajzol-
jon. Ezt minden aág rajzolaásaánaál ismeátli, amíág a rajzolandoá  aág kisebb nem lesz, mint 2  
pont. Ekkor maár nem rajzol elaágazaást a program, hanem visszateár az eloőzoő hí ávaás helyeáre. 
Az elaágazaás megrajzolaása űtaán az eljaáraás visszaleápteti a teknoőcoöt  az aág elejeáre,  hogy 
folytatni tűdja az aágak rajzolaásaát a megfeleloő helyroől. A teknoőc mozgaása szemmel koövet-
hetoő moádon műtatja a program műőkoödeáseát.
További példa. Az előző eljárás kis bővítésével javítha-
tunk a fa megjelenítésén :
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
  b 50 h n
vége

kép [ tsz „barna” fa 50 ]

A barna szí ánűő  aágak vastagsaága az aág hosszaának oötoöde, eás  a legkisebb aágak veágeáre a 
v(eáletlen)szaám fűöggveánnyel veáletlen aátmeároőjűő, aáttetszoő veáletlen zoöld koöroöket teszűönk. A 
foőprogramot a keáp elembe zaártűk, hogy a koöroök eás vonalak egy alakzatcsoportba kerűölje-
nek.
Saját függvények
A függvények kimeneti értéket visszadó eljárások.
Az eloőzoő peálda v(eáletlen)szaám fűöggveánye a bemeneti eárteákeáneál kisebb veáletlen toörtszaám-
mal teár vissza. Ezeárt a „koör vszaám 50” lehet „koör 0” eás „koör 49,999” is. Sajaát fűöggveánye-
ket az „eredmeány űtasí átaással” hozhatűnk leátre.
Eredmény.  Kilépés  az  eljárásból  az  eredmény utasítás 
után  megadot  kifejezés  értékével,  vagyis  a  saját  függ-
vény visszatérési 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 „Jűliska” bemeneti eárteák eseteán „noő”-vel, „Jaános” eseteán „feári”-val 
teár vissza, kűöloönben pedig „nem tűdom”-mal. Az elsoő  hí ávaás eredmeánye „noő”, a maásodik 
hí ávaásnaál a gyaári „be” fűöggveány paárbeszeádablakaába beí árt neáv lesz a „neme” bemenete.
Zárójelezés. Több bemenő értéket váró, esetleg összetet 
kifejezésekben  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  eárteákneál a zaároájelezeás egyszerűő  kifejezeásekben elhagyhatoá, de hiba eseteán 
itt is ki kell tennűönk a zaároájeleket.
Változók
Elhagyható kettőspont, Unicode betűk és aláhúzás-
jel. A változónevek az Unicode karakterkészlet betűiből, 
aláhúzásjelből („_”), számokból (kivéve a név első karak-
tereként) és egy elhagyható kezdő ketőspontból állhat-
nak.
A neávkezdoő kettoőspont (eredetileg az eárteák szerinti hivatkozaást jele a Logoában) hasznaá -
lataának eloőnye a magyarban, hogy a „j” eás „b” parancsroövidí áteás nem űötkoözik a „:j” eás a 
„:b” vaáltozoákkal, de eárdemes inkaább a szabad k, l, m ... z betűőket vaálasztani roövid vaáltozoá -
neávkeánt.
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Kisbetű  nem egyenlő  nagybetűvel.  A  változónevek 
(szemben a parancsokkal, vagy az alapértelmezet válto-
zókkal) már akkor is különböznek, ha csak a betűk mére-
tében van különbség.
K = 1
k = 2
ki K + k   ; az eredmény 3

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

Értékadás
A LibreLogóban nemcsak eljáráshívással, hanem egyen-
lőségjellel 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
ezer = 0x3e8 ; hexadecimális sz.
kilenc = 0o11 ; oktális szám

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

Globális változók
Alapesetben a változók csak az adot eljáráson vagy a fő-

programon  belül  érvényesek.  Ha  azt  szeretnénk,  hogy 
minden  eljáráson  belül  elérhetők  legyenek,  adjuk  ki  a 
globálisváltozó (röviden globvál vagy a LibreLogó-
ban globális) parancsot :
globális k, l, m

Értékadás eljáráson belül.  Ha  a  globális  változóknak 
értéket is szeretnénk adni az eljáráson belül, nemcsak ki-
olvasni  azt,  akkor  az  eljárásban  is  meg  kell  adnunk  a 
globális parancsot a változó nevével.
Számok
A tetszőleges méretű egész számok mellet törtszámok-
kal (lebegőpontos számokkal) végezhetünk műveleteket. 
A négy alapművelet, az összeadás, kivonás, osztás, szor-
zás mellet gyakrabban használjuk a dupla perjellel, illet-
ve százalékjellel megadot maradékos osztást, és a hatvá-
nyozást :
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 csak a 
3-as vaáltozattoál vaált alapeártelmezetteá :
x = 5/2           ; 2,5 (Python 2-ben viszont 2)

Egész. A függvény egész számmá alakítja a bemenő tört 
számot (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
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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  függ-
vény  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 (alternatí áv neáven „kivaálaszt”) lista megadaása eseteán veáletlen listaelemet ad 
vissza.
Egyéb műveletek.  A  gyök,  kerekítés (röv.  kerek), 
abszolútérték (röviden absz vagy abs), sin és cos a 
nevének megfelelő 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, il-
letve 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 
alkalmas  változótípus.  A  LibreLogóban  több  lehetőség 
van  a  karakterláncok  megadására.  A  javasolt  forma  a 
magyar helyesírást követi:
k = „”         ; üres karakterlánc
l = „példa”    ; lánc öt karakterből

A beí áraást a Writer aűtomatikűs ideázoőjelcsereáje egyszerűőveá teszi minden operaácioás rend-
szeren.

Ezenkívül alkalmazhatjuk a Python egyszeres „írógépes” 
idézőjeles megadását is:
k = ''         ; üres karakterlánc
l = 'példa'    ; lánc öt karakterből

Csak betűők (nem í áraásjelek stb.) eseteán a klasszikűs Logo megadaásra is lehetoőseág van, op-
cionaálisan annak lezaáraásaával:
k = "          ; üres karakterlánc, vagy ""
l = "példa     ; lehet "példa" is.

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

Többszörözés.  A  karakterláncok  többszörözése,  vagyis 
ismétlődő összefűzése látványos példája a Python külön-
leges lehetőségeinek:
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 karakter-
lánc végéről 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”
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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, 
szemben  a  listákkal,  de  a  változó  felülírásával  hasonló 
hatást érhetünk 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 segítsé-
gével  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 típusú változók értéke :
a = lánc 5,5                     ; szöveg: „5,5”

Egyéb Python függvények. A Python egyéb nem ho-
nosítot 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
A.replace(„sz”, „f”) ; csere: „föVeg”
A.split(„V”)   ; darabolás: [„szö”, „eg”]
A.strip()      ; szóközök levágása: „szöVeg”

Javasolt megismerkedni a szabaályos kifejezeásekkel is (l. keásoőbb), amelyek nagy meárteák-
ben leegyszerűősí átik eás felgyorsí átjaák a szoövegkezeleást.
Sortörés karakter. A \n a sortörés karaktert jelöli a ka-
rakterláncokban. Ennek megfelelően több sorban jelenik 
meg a kiírt szöveg a LibreLogóban is.
címke „Libre-\nLogo”    ; Libre- és Logo

Formázott karakterláncok. A %d helyére számot, a %s 
karaktersorozat helyére szöveges változó értékét illeszt-
hetjük be, ha a karakterlánc után százalékjellel elválaszt-
va megadjuk a változót is :
ki „Száma: %d.” % 5           ; „Száma: 5.”
ki „Neve: %s.” % „Pista”      ; „Neve: Pista.”
ki „Száma: %s.” % lánc 5,5    ; „Száma: 5,5.”

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

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

Kulcs-érték párokat tartalmazó szótárakból is kiolvashat-
juk az adatokat (l. szótárak), ha a  %(kulcs)s formában 
hivatkozunk az értékre a karakterláncban :

VAKAÍCIfÍAKAÍCIfÍKAÍCIfÍAÍCIfÍCIfÍIfÍfÍ
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Adat = {„neve”: „Pista”}
ki „Neve: %(neve)s.” % Adat  ;    „Neve: Pista.”

Szabályos kifejezések
A modern programozási nyelvek szinte kivétel nélkül tá-
mogatják ezt  a mintaillesztési módszert, amellyel  a ka-
rakterláncokon  végzet  műveletek  jelentősen  egyszerű-
síthetők.
A Librefice Kereseás eás csere fűnkcioájaában is megtalaálni regűlaáris kifejezeásek neáven, l. 
Librefice sűágoá. (A szabaályos kifejezeásek hasonloá helyen jelentek meg eredetileg az in-
formatikaában: elsoőkeánt Ken Thompson QED szoövegszerkesztoőjeáben, keásoőbb a standard 
űnixos „ed” szoövegszerkesztoő eás egyeáb segeádprogramok neápszerűősí átetteák.)
.* (pont  csillag).  Az  egyik  leggyakrabban  alkalmazot 
minta a szabályos kifejezésekben a tetszőleges karakter-
sorozatot jelölő .* (pont csillag).
Maáshol is talaálkozhatűnk ilyen mintailleszteássel. A Google kereseásekneál  (itt igaz csak 
szoákoözoökkel  hataárolva, szavakra műőkoödik) eás  a parancssori aállomaánynevekneál  a sima 
csillag, az SQL adatbaázis-kezeloő  nyelv LIKE parancsaánaál a % jel jeloöli a tetszoőleges ka-
raktersorozatot. A legtoöbb lehetoőseáget azonban keátseágkí ávűöl a szabaályos kifejezeásek, an-
nak is kűöloönboözoőkeáppen boőví átett vaáltozatai nyűájtjaák.
A szabályos kifejezéseket három honosítot függvény tá-
mogatja 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 illeszke-
dő részleteit tartalmazza. Ha nincs ilyen, akkor az ered-
mény egy üres lista.
szavak = talál(„\w+”, „A kutya ugat, nem?”)

A fenti fűöggveányhí ávaás  eredmeánye az „A”, „kűtya”, „űgat” eás  „nem” karakterlaáncokat, 
vagyis a megadott szoöveg szavait tartalmazoá lista, mivel a kereseási mintakeánt megadott 
szabaályos kifejezeás jelenteáse „egy, vagy toöbb betűőt tartalmazoá karaktersorozat”.
Keres. A függvény a talál függvényhez hasonló beme-
neti értékeket  vár. Az eredmény az első illeszkedő szö-

vegrészlet adatait tartalmazza, vagy ha nincs találat, ak-
kor az ennek hiányát jelölő „semmi” érték. A találati ér-
ték igaz értéknek, a „semmi” hamis értéknek számít a lo-
gikai kifejezésekben, így a feltételvizsgálatokban 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 szabaályos kifejezeás jelenteáse az űtolsoá  sorban: Ha a megadott szoá  p-vel kezdoődik, a 
maásodik karaktere tetszoőleges, a harmadik, egyben a karakterlaánc veágeán talaálhatoá  ka-
raktere pedig szinteán a „p” betűő (peáldaáűl „pap”, „peáp”, „pűáp”), kií árja hogy „talaálat”, kűöloön-
ben pedig hogy „nincs talaálat”.
Cserél. A függvény három bemenő értéke a mit (szabá-
lyos kifejezés), mire (hivatkozhatunk benne az illeszkedő 
karakterláncra, sőt annak részeire is) és miben.
írás = cserél(„[A-Z][^.?!]*!”, „”, írás)

A peálda kitoörli a felszoálí átoá  mondatokat a karakterlaáncboál, vagyis minden nagybetűővel 
kezdoődoő, pontot, keárdoőjelet, felkiaáltoájelet nem tartalmazoá, de felkiaáltoájelre veágzoődoő tet-
szoőleges hosszűá  karakterlaáncot. 
A szabályos kifejezés jelölései. A LibreLogo a Python 
szabályos  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”
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\. ; 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 szabá-
lyos  kifejezés  zárójeles  csoportjaira  hivatkozhatunk  a 
\\1, \\2 stb. számozással:
írás = cserél(„(\w+) (\w+)”, „\\2 \\1”, írás)

A peáldaában felcsereáljűök a szomszeádos szavakat.
Listák
A LibreLogóban Python listákat használhatunk.
Azzal a formai megkoöteássel, hogy a listaákat hataároloá kapcsos zaároájelek tapadnak (vagyis 
nem lehet szoákoöz a belsoő oldalűkon). 
L = []            ; üres lista
M = [6]           ; egyelemű lista 
M = [6,6]         ; egyelemű lista (6,6-tal)

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

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

Ahogy a fenti peáldaán laáthatoá, a listaelemek tetszoőleges adattí ápűsűáak, akaár listaák is lehet-
nek.
Mínusz indexekkel a lista végéről érhetjük el az eleme-
ket :
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 elemszá-
mát :
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 egy bemenő érték esetén olyan listát ad 
vissza, amely 0-tól a bemenő érték mínusz 1-ig tartalmaz 
elemeket :
t = sor 5 ; t = [0, 1, 2, 3, 4]

Az „ismeátleás” ciklűs alternatí ávaájakeánt a „sor” fűöggveányt kombinaálhatjűk a „fűt -ban/-
ben” ciklűssal. Kűölsoő ciklűsok ciklűsvaáltozoáit ezen a moádon koönnyebben eleárhetjűök.
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]
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Eleme-e. A „-ban”/„-ben” segítségével it is megvizs-
gálhatjuk, 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 közvet-
lenül 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 
kényelmes  lehetősége,  hogy  a  ketőspont  segítségével 
részlistákra hivatkozhatunk (részletesen l. a karakterlán-
coknál).
ki Z[2:5]      ; részlista 2–4. indexű elemekkel
Z = Z[:-1]     ; utolsó elem törlése 

Több elem cseréje. Az értékadás bal oldalán is szerepel-
het 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 
bemeneti 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 eljaáraás oönhivatkozaással oldja meg a feladatot: minden fűöggveányhí ávaásnaál a lista elsoő 
elemeát az eredmeány veágeáre tesszűök, elejeáre pedig a maradeák fordí átottjaát, amit a „fordí át” 
eljaáraás ismeátelt meghí ávaásaával kapűnk meg. Az elsoő elemet tartalmazoá reászlistaát a 0:1 in-
dexszel vaálasszűk ki, a maásodik stb. elemet tartalmazoá  reászlistaát pedig az 1: indexszel. 
Amint a „fordí át” bemenete egy elemet tartalmaz, azt adjűk vissza. Ez az oönhivatkozoá el-
jaáraás meályseági korlaátja.
Az eljárás a bemeneti karakterláncot is megfordítja, ami 
jelzi,  hogy  a karakterláncok  speciális  listaként  kezelhe-
tők :
ki fordít „kultúra”        ; ki: „arútluk”

Megjegyzeás: a Python gazdag fűöggveányvaálaszteákot biztosí át  a legtoöbb feladathoz, í ágy a 
listaák megfordí átaásaához is. A „reverse” fűöggveány helyben megfordí átja a lista elemeit:
L = sor 5     ; L = [0, 1, 2, 3, 4]
L.reverse()     ; L = [4, 3, 2, 1, 0]

Többszörözés. A lista elemeit ismételve nagyobb listá-
kat hozhatunk létre:
listanullaegyekkel = [0, 1] * 2   ; [0, 1, 0, 1]
listaszáznullaelemmel = [0] * 100 ; [0, 0, …, 0]

N-dimenziós tömbök. A lista egydimenziós tömb adat-
szerkezetnek felel meg. Mivel azonban elemei listák is le-
hetnek,  n-dimenziós  tömböket  is  megvalósíthatunk  ve-
lük :
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 peálda keátdimenzioás, vagyis sorokba eás oszlopokba rendezett szaámokat tartalmazoá toömb 
(maátrix) kezeleáseát műtatja be. A toömb eljaáraás olyan n elemet tartalmazoá listaát ad vissza, 
ahol minden listaelem egy m darab nűllaát tartalmazoá  lista. Keát index megadaásaával eleár-
hetoők eás moádosí áthatoák a listaában leávoő listaák elemei.
A szótáraknál egy másik megoldást is megvizsgálunk az 
n-dimenziós tömbök létrehozására.
Halmazok
A halmazokban – szemben a listákkal – az elemek nem 
ismétlődhetnek, illetve nem számít az elemek sorrendje. 
Halmazokat listákból hozhatunk létre a halmaz utasítás-
sal.
A = halmaz [2, 3, 2, 1]      ; halmaz: {1, 2, 3}

Amint a példa jelzi, a halmazzá alakítással eltűnnek 
az ismétlődő elemek.
Megjegyzeás: A Python 2.7-toől maár a halmazok szokaásos matematikai jeloöleásmoádjaával, a 
kapcsos  zaároájelek  koözoötti  felsorolaással  is  leátrehozhatűnk halmazokat.  Amint  a Libre-
fice beeápí átett Python 2.6-ja frissűöl egy űájabb vaáltozatra, a LibreLogoában az eloőzoő  peál -
daát í ágy is í árhatjűk majd:
A = {1, 2, 3}

Műveletek. A halmazokon alkalmazhatjuk a listaműve-
letek egy részét, ilyen az elemszám (db) és az eleme-e (-

ban/-ben) művelet. Az üres-
e műveletnél  az  elemszám 
mellet  az  üres  halmazzal 
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 met-
szet,  unió,  különbség,  szimmetrikus  különbség  halmaz-
műveletek elvégzését 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 
megadásával, de a listákhoz hasonlóan a fut -ban/-ben 
ciklussal végiglépkedhetünk rajtuk.
Rendezés. A halmazok elemeit sorba rendezhetjük a ko-
rábban látot  rendez függvénnyel, amely a halmaz ele-
meit tartalmazó rendezet listával tér vissza.
Lista. Listára alakításra használhatjuk a  lista paran-
csot is :
betűlista = lista halmaz „valamilyen szöveg”

A peálda a halmaz fűöggveány maásik keápesseágeát is beműtatja: karakterlaánc bemenet eseteán 
a karakterlaánc karaktereinek halmazaát adja vissza.
Példa. A következő példaprogram Eratoszthenész prím-
szám-szitáját valósítja meg halmazok segítségével :

& CA

− CA ^ CA

| CA
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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]

A prí ámszaám-szita algoritműsa (menete) a koövetkezoő : vegyűök a termeászetes szaámok hal-
mazaát 1-toől n-ig. Vegyűök ki 2, 3, ... n toöbbszoöroöseit, í ágy a veágeán csak a prí ámek maradnak 
a halmazban. A szaámokat felesleges n gyoökeáneál tovaább vizsgaálni, mert az űtaána koövetke-
zoő szaámok n-neál kisebb toöbbszoöroöseit gyoök n-neál kisebb szorzoával kaphatjűk meg, vagyis 
ezeket a szaámokat maár egy koraábbi leápeásben kivettűök.
A következő változat mintegy 50-szeres sebességgel haj-
tódik 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 átaással egy leápeásben aállí átjűk eloő a 2, 3 stb. szaámszorosait tar-
talmazoá  halmazokat, eás vonjűk ki ezt a teljes halmazboál, ami nagysaágrendileg gyorsabb 
műővelet, pl. feál perc alatt megkaphatjűk vele az egymillioánaál kisebb prí ámeket egy aátlagos 
geápen.

Fix listák
Nem módosítható lista adatszerkezet a ix lista.1 Előnye, 
hogy gyorsabb a sima listánál, és hogy kulcsként szere-
pelhet  szótárakban.  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 ix listánál vagy a korábban 
látot formázot karakterláncoknál, zárójelet használunk:
üresfixlista = ()

Fix. A listákat ix listává alakító függvény :
F = fix [1, 2, 3]  ; (1, 2, 3)
L = lista F        ; vissza listává: [1, 2, 3]
T = fix tömb(3, 4) ; gyorsabb tömb (l. listák)

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

Ez a megoldaás az aátmeneti vaáltozoák hasznaálataát (peáldaáűl vaáltozoák eárteákeánek felcsereáleáseá-
neál) feleslegesseá teszi. A koövetkezoő fűöggveány ezzel egyszerűősí áti a Fibonacci-sorozat ele-
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 Fibonacci-sorozat elsoő eleme a 0, maásodik az 1, a koövetkezoő elemek pedig az eloőzoő keát  
11 Python „tűple” adatszerkezet.
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elem oösszegekeánt aállnak eloő : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 stb. A ciklűs eloőtt f0=0, f=1, a  
ciklűsban pedig az űáj f a reági f eás az f0 (a keát eloőzoő tag) oösszege lesz, míág f0 űáj eárteáke f  
reági eárteáke lesz.
Szótárak
A szótárakkal kulcs-érték párok formájában tárolhatjuk 
adatainkat, 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 követke-
ző példában megfordítjuk az előző szótárt, azaz az élet-
korhoz rendeljük 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]
  ]
]
ki kor     ; {25: [„Kati”, „Zoé”], 33: [„Feri”]}

A ciklűsban szereploő  felteátelben megvizsgaáljűk, hogy leátezik-e az adott eáletkorhoz maár 
lista a szoátaárban. Ha nem, akkor leátrehozzűk, ha igen, akkor boőví átjűök. A programban 
szereploő felteátelvizsgaálat helyettesí áthetoő a szoátaár tí ápűs „get” fűöggveányeável, amely a meg-
adott kűlcs hiaánya eseteán a maásodik bemenoő  eárteákeát adja vissza, a koövetkezoő  peáldaában 
az űöres halmazt:
kor = {}
fut k ember-ben [
  l = ember[k]
  kor[l] = kor.get(l, []) + [k]
]

N-dimenziós tömbök szótárral. Vesszővel elválasztot 
indexekkel n-dimenziós tömbként használhatjuk a szótár 
adatszerkezetet :
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 peáldaában 10*10-es keátdimenzioás toömboöt toöltoöttűönk fel nűllaákkal, majd moádosí átottűk eás 
kiolvastűk az egyik elemet.
A „vesszővel elválasztot indexek” valójában egy ix listá-
nak felelnek meg. Így nem is szükséges a tömb minden 
elemét megadni, hogy kezelni tudjuk (amivel tárhelyet és 
időt spórolhatunk meg, különösen óriási méretű tömbök-
nél) :
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 ápűsvaálaszteákot biztosí át az adatfeldolgozaáshoz. A koövetke-
zoő  (librelogoásí átott) peálda betoölt  egy szoöveget a megadott űátvonalon talaálhatoá  egyszerűő  
szoöveges aállomaányboál, eás kií árja a tí áz leggyakoribb szavaát a Coűnter („szaámlaáloá”) osztaály 
segí átseágeável:
from collections import Counter
könyv = open(„konyv.txt”).read()
szavak = talál(„\w+”, könyv)
ki Counter(szavak).most_common(10)
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Kérdések és válaszok

Hogyan illesszük be a LibreLogóval rajzolt képein-
ket Writer dokumentumainkba?
Ha több alakzatból állnak, foglaljuk a képet csoportba (az 
alakzatok kézi kijelölése és a Rajzobjektumok eszköztár 
Csoportosítás  ikonja  helyet  célszerű  a  kép utasítást 
használni), majd vágólappal illesszük a dokumentumba. 
A horgonyt állítsuk az oldalról bekezdésre, ha szükséges. 
Ha a kép köré szöveget is futatunk, szükség esetén he-
lyezzük keretbe (a keretben a kép körbefutatási opciója 
legyen a „hátérben”, hogy a keret pontosan körbefogja, 
a  kézikönyvben  szereplő  ábrák  többnyire  így  kerültek 
beillesztésre).
Hogyan exportáljuk más,  pl.  DTP programokba a 
LibreLogóval készített képeket?
Másoljuk  a  képet  a  LibreOice  Draw-ba,  ahonnan  EPS 
(beágyazot PostScript) vagy SVG formátumba is expor-
tálni tudjuk. Ha a kép szöveget is tartalmaz, a vektoros 
betűkészletekkel kapcsolatos problémák elkerülhetők, ha 
a teljes ábrát, benne a szöveggel görbévé alakítjuk expor-
tálás előt.
A  LibreLogo  programok  forráskódja  és  a  rajzolt 
alakzatok ugyanazon a területen osztoznak, hogyan 
férhetünk el kényelmesebben az oldalon?
Kérhetünk fekvő oldalbeállítást és nagyobb oldalméretet 
is a Formátum » Oldal… párbeszédablakban, így a kezdő-
pozícióba helyezet teknőcnek több hely áll a rendelkezé-
sére. Szúrjunk be a dokumentum első sorába egy oldaltö-
rést (Beszúrás… » Töréspont), ezzel üresen hagyjuk az el-

ső  oldalt  a  rajzolás  számára,  majd  állítsuk  a  nagyítást 
kétoldalas nézetre: bal a rajzhoz, jobb oldal a program-
hoz.
A teknőc rajzolás során elérte az oldal bal szélét, és 
a rajzolt 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 kilógathatjuk. A Writerben ha a má-
solásra katintunk,  speciális beillesztésnél pedig a GDI-
metafájl típust választjuk, akkor egy olyan képet kapunk, 
aminek már levágható a széle a képbeállításokban.
Van valamilyen billentyűkombináció a Logo prog-
ramok gyors indítására, vagy a teknőc mozgatásá-
ra?
Nincs,  de  létrehozhatunk  az  Eszközök  »  Testreszabás 
párbeszédablak segítségével, ahol lehetőség van a Logo 
eszköztár által indítot makrók (eljárások) billentyűkom-
binációhoz  való  hozzárendelésére  (l.  Billentyűzet  lap  » 
LibreOice-makrók kategória).
Miért nem használható a Draw-ban, illetve az Imp-
ressben a Logo eszköztár?
A Draw és az Impress működése némileg eltér a Writeré-
től, ezért átmenetileg nem használható a Logo eszköztár 
ezekben a programokban. A Writerben rajzol ábrák vi-
szont a vágólap segítségével áthelyezhetők ezekbe az al-
kalmazásokba is.
Hogyan készült a tangram teknőc és piton?
Ha a teknőc és piton alakzatcsoport háterét világosabb 
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színűre állítjuk, láthatóvá válnak az alakzatok (l. kép). A 
következő LibreLogo 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 Py-
thonra?
Ha  a programunk  nem  tartalmaz  teknőcgraikát, akkor 
egyszerűen átírhatjuk Pythonra. A Python 2 része a Lib-
reOice-nak.  Programjainkat  parancssorban  indíthatjuk 
el a  python értelmezővel, 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 utasításokat : A Python értelmező számoló-
gépként 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 csűácsgeápeável, a Cray szűperszaámíátoágeáppel megtalaált szaám 1983 eás 1985 
koözoött az ismert legnagyobb prí ámszaám volt. A 2 hatvaánya míánűsz 1 prí ámek, vagyis Mer-
senne-prí ámek jelenleg ismert legnagyobbikaánaál a hatvaány 43:112:609. Ez a koözel 13 millioá 
jegyűő szaám egyben a jelenleg ismert legnagyobb prí ámszaám is.
A parancssor további segítséget nyújt a Python nyelv el-
sajátításában, például a help eljárással angol nyelvű do-
kumentációt kaphatunk :
help(str)                 ; karakterlánc súgó
help([])                  ; lista súgó
import re                 ; regex mintaillesztő
help(re)                  ; regex súgó

A következő táblázat rövid összefoglalását adja, hogy a 
LibreLogo  utasítások  mely  Python  utasítások  felelnek 
meg,  illetve  bizonyos  szerkezetek  hogyan  feleltethetők 
meg egymásnak. A  Python programnyelv sajátos  tulaj-
donsága, hogy a programblokkokat nem zárójel, hanem 
behúzás jelöli.  Az eymás után azonos, vay nayobb be-
húzással kezdődő sorok tartoznak ey programblokkba.
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A = sor 5 10          A = range(5, 10)
C = rendez A C = sorted(A)

; ciklus példa        # ékezet csak Python 3-tól
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)

Példák

glforgatot néyzetek
tlsz „láthatatlan”
ism 45 [ négyzet hányadik j 1 ]

Teknőcök

; betűkészlet Unicode 6.0 karakterekkel
tf betűcsalád „Symbola” 
ism 7 [
  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
]

������
�
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Betűgraika

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 ]

B u l i z z
❤
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