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Kiss László tanársegéd:

ÚJ ESZKÖZÖK A SZÁMÍTÁSTECHNIKA OKTATÁSÁBAN A 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉKEN

Az előző tanévben a Természettudományi Tanszék tizenöt 

Commodore « A típusú számítógépet kapott. Alkalmazásukra a 

számítástechnika tantárgy oktatásában került sor.

Ezt megelőzően HT-2080-Z típusú gépekkel dolgoztunk. Ezek 

műszaki állapot és megbízhatóság szerint nem voltak mindig meg

felelőek, így az oktatói munkát sok apró kellemetlenség zavarta 

Gyakori meghibásodás, programok tárolási problémái sokszor há t

ráltatták a tanítást.

Az új eszközökkel az oktatás magasabb színvonalú körülmé

nyeit próbáljuk megteremteni. Ennek részeként új számítástech

nikai szaktanterem került átadásra. Ehhez kapcsolódóan prog

ramfejlesztő munka is megindult, amely a kialakított rendszer

hez Igazodva segíti a tanári és tanulói munkát. Az eddig e l 

készült fejlesztéseket ismertetem.

A kabinet felépítését az ábra mutatja be. összesen tizen

öt munkahely került kiépítésre, melyek irányítása és a perifé

riákkal való kapcsolata a tanári munkahelynél (T) telepített 

központról lehetséges.
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A  szám ítástechn ika  ta n te re m  fe lé p íté se

A rendszer lényegében egy zárt videohálózat és egy adat- 

csatorna együttese. Ezek a következő szolgáltatásokat nyújtják:

Képernyőtartalmak változtatása a videorendszeren keresztül 

történhet. A módszerek megválasztása az órák menetének me g f e l e 

lően kombinálható. A központról irányítva - anélkül, hogy az ö n 

álló hallgatói munkát megzavarnánk - megvizsgálható bármely m u n 

kahelyen a folyamatban lévő tevékenység oly módon, hogy az a 

tanári gép monitorján megjelenik. Lehetőség van üzenetek továb

bítására úgy, hogy a tanári gép képernyőtartalmára váltjuk át a 

kijelölt munkahelyen (vagy munkahelyeken, akár valamennyin e g y 

idejűleg) a monitort.

Utóbbi funkció különösen jól használható új programozási 

elemek tanításánál, illetve példaprogram bemutatásánál. Egys ze

ri programbetöltéssel mindenki számára jól olvasható program-
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listát lehet biztosítani, futtatás sorén a működés tanulmányoz

ható. A tanári munka hatékonyabbá válik, hiszen a programok gy a

korlatilag azonnal rendelkezésre állnak. A HT-2080-Z gépekkel 

sok probléma adódott a betöltéseknél és ezért értékes idót vett 

el a billentyűzetről történő programbevitel. Most azonban sz á

mottevően bővült a lehetőség az önálló munkára és ez mindenkép

pen növeli a foglalkozások hatásfokát.

További lehetőséget Jelent az órai munka színesebbé té

telére a hallgatói munkahelyek képernyőtartaloainak cseréje. 

Ugyanúgy, mint a tanári gép, akármelyik monitor egy vagy több 

munkahellyel összekapcsolható és bemutatható az elvégzett munka.

A funkció alkalmazásával meg tudjuk mutatni egyrészt az e l 

követett típushibákat, másrészt pedig az adott probléma külön

böző logikával elkészített megoldásait.

Megoldható még videó-berendezés csatlakoztatása.

Minden monitorra kivihető a lejátszott felvétel. Alkalmazása 

oktatófilmek bemutatásánál célszerű.

Az ismertetett funkciók minőségileg megváltoztatják az 

eddig alkalmazott didaktikai módszereket. Az általában hasz

nált segédeszközeink mellett - pl. írásvetítő, ábrák, program- 

listák stb. - egy dinamikusan használható rendszer áll rendel

kezésünkre. Megfelelően tervezett felhasználása növeli a ta n

tárgy oktatásának hatékonyságát és eredményességét.

A kiépített adatcsatorna szintén a tanári munkahelynél 

megvalósított központról irányítható. Lehetőséget biztosit a 

LOAD és SAVÉ parancsok végrehajtására, valamint printer hasz

nálatára .

A rendszer minimális perifériaigénye egy-egy lemezegység, 

kazettás adattároló és nyomtató. A floppy és a printer



egy- a központ által kiválasztott - munkahelyhez rendelhető.

A lemezegységhez fordulás ezért meghatározott rendben történ

het .

A mágnesszalag használata tágabb lehetőségeket nyújt.

LOAD + Return után annyi gépbe tölthető be a program, ahányan 

a parancsot a munkahelyükön kiadták. így az aktuális feladat 

egyszerre elérhető mindenki számára. A SAVÉ ez esetben is csak 

egyénenként kerülhet megvalósításra.

Természetesen lehetséges az egyes gépek leválasztása a pe 

rifériákról és önálló, csak a munkahelyhez tartozó egységekkel 

való kiegészítése. Használatuk az adatcsatornától függetlenül 

a szokásos módon történik.

A háttértárolók bemutatott használata több szempontból is 

igen előnyös. Az nyilvánvaló, hogy minden géphez floppy ♦ p r in

ter elrendezés igen drága. Az adatcsatorna viszont lehetővé te

szi, hogy egyetlen lemezegység és nyomtató kiszolgálja vala

mennyi felhasználót.

A szaktanterem megépítése új oktatási segédletek el ké sz í

tését igényli. Ennek részeként Károly Csabával BASIC-oktató- 

csomagot készítettünk, amely a következő programokból áll:
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A fejlesztés során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- Elsődleges cél volt, hogy a BASIC 3.5. verzióhoz kész ül

jön az utasításokat, nyelvi elemeket ismertető kézikönyvszerű 

program.

- Szükséges volt egy példatár létrehozása. Ebben olyan v i 

szonylag egyszerű programokat kellett szerkeszteni, melyek a 

foglalkozásokon az egyes utasítások tanításánál példaként bcmu- 

tathatóak.

- A grafikai utasítások általában bonyolultak, sok p a ra mé

tert tartalmaznak. A grafikát működés közben bemutató pr og ra mo

kat kellett készíteni.

Az OKTABAS programcsomag ezen követelményeknek tesz el e

get. Az egyes fejlesztések önállóan folytak, törekedve a teljes 

BASIC 3.5. utasításkészletének bemutatására. A részegységek
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egymástól szerkezetileg csaknem függetlenek. A kapcsolatot d i 

namikus perifériakezeléssel teremtettük meg a programok között, 

overlay technikával fűztük egésszé az elemeket.

Az OKTABAS és OKTAGRAF programok lényegében a programcsomag 

menüvezérlését oldják meg. A PElOATAR-hoz egyelőre húsz példa 

tartozik. A további szegmensek önállóan funkcionálnak, kapcso

lódásuk a következő:

PEL&ftTAS

I

DftAW
OSMQ

tO.\ fAlMT wí^CLE rUáŰV'iííV 
I>e*r3 DfsMG OEflO D£KTj

A BLOKK program a blokkdiagram elemeit ismerteti és néhány 

példát mutat be egyszerű folyamatábrák készítésére.
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A PÉLDATÁR Kivételével valamennyi az OKTABAS főmenüből 

közvetlenül hívható egység a BASIC nyelv oktatásánál ha sznál

ható. Tartalmazzák a szintaktikai elemek ismertetését, re nd

szerezve mutatják be az utas it ás ké sz le te t, a beépített aritme

tikai és stringfüggvénycket, a grafikus üzemmódokat. Felhasz

nálhatók egyéni vázlatok készítésénél, ismétléskor, önálló ta

nulásnál kézikönyvként alkalmazhatóak.

Speciális szerkezetű a PÉLDATÁR, jelenleg húsz programozá

si feladat megoldásából, egy főprogramból és egy szekvenciális 

file-ból áll. Kétféle lehetőség kínálkozik felhasználáskor: vá 

lasztás a kész programok közül, vagy új példa címének felvétele 

a tartalomjegyzékbe. Ezt a LISTA nevű fiié tartalmazza. A bőví

tésnek természetesen speciális szabályai vannak.

A PÉLDATÁR feladatai különböző területekről kerültek ki, 

nehéz ségi fokuk is eltérő. Néhány példa: He ron-képlet, fény

újság, csonkakúp rajzolása, Brown-mozgás szimulációja. A b ő ví

tés lehetősége biztosítja további programok felvételét az o k 

tatócsomaghoz .

Az új példák szerkesztése kötött szabályok szerint törté

nik. Minden új feladatot egy maszkba kell elhelyezni, mely 

lehetővé teszi a program különböző felhasználásait.

Konkrét problémán keresztül bemutatva egy lehetséges a l 

kalmazást:

Ismertetni kell a feladatot, szövege a képernyőn me gj el e

nik:



írjon programot, möly 
veletlenszttruen hoz letre 
hat bcttus szavakat, es 
ezeket f. képernyőre írja. 
Az újabb »»» újabb szavakat 
billentyű lenyomásra adja, 
befejezni a roturn-nel 
lehessen.

Végrehajtva meg lehet mutatni a várt eredményt:

v a z Kli HTNETX IDAOTP
JLPRZW RMKSCI OXREAZ
3FWKSK VNKCND CZJA3Z
MSQTZD AIOZKH NUPYFS
UKCQX3 HLKNDA AOVSNJ
FOVGGE RT8JX8 RZ6JMX
Z5KMMG IXJNDI KPVQYC
GNTO.ND BSCOSS KKKFDE

Ellenőrzéskor vagy segítendő 3 Z  önálló munkában, a feladat 

egy lehetséges megoldását tartalmazó listát tudunk be mu ta t

ni:

100 PRINT"3"
110 S-*-.""
120 FO^i**lT06
130 K»INT<RND<0>*2&>«-&S
140 B * » 8 * + € H R K K >
150 NEXTI 
160 PRIN7*-4,S«,
170 GETKEY35: 1FÖCOCKR9 <13>THsNllO 
ISO PRINT' annm'EGE'

Természetesen a konkrét folyamatot megvalósító program 

sokkal terjedelmesebb:
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Látható, hogy a maszk a 99. sorig és az 1000. sorban ke 

rül elhelyezésre. A feladatot minden esetben meg kell oldani 

a 100-999. sorokban. A lehetséges felhasználást a feladat m e g 

oldásának üteme határozza meg.

A GRAFIKA kapcsolja össze a grafikus utasításokat szem lé

letesen bemutató programokat az előzőekkel. Szerkezetükben és 

funkcióikban lényegesen eltérőek a bemutatott programoktól. Oka 

a grafikus utasítások összetettsége. Például elforgatott ellip

szis rajzolása a következő utasítással lehetséges:

CIRCLE N, X, Y, RX, RY, , , SZÖG

Az egyes paraméterek ismertetése célszerűnek tűnt példák 

bemutatásán keresztül. A grafikus demok elkészítésénél a k ö 

vetkező törekvések vezettek:

Minden grafikai utasítás a legegyszerűbb formával kezdőd

jék. Az ismertetett formát példával szemléltetni kell. A bo



nyolultabb struktúra felé haladva érvényesüljön a fokozatosság 

elve. Például a DRAW utasítás tanításánál a megvalósítás módja:

1. pont rajzolása;

2. pont törlése;

3. egyenes rajzolása;

a. poligon rajzolása.

Valamennyi grafikus programot kiegészítettem olyan részek

kel, amelyek első közelítésben öncélúnak hatnak. Készítettem 

esztétikus, érdekes ábrákat rajzoló szubrutinokat. Ezektől a 

tapasztalat szerint az várható, hogy felkeltsék a hallgatók é r 

deklődését a téma iránt. Próbálkozva hasonló programok ké szíté

sével, kénytelenek lesznek a BASIC utasításkészletet sokrétűen 

alkalmazni.

A FÜGGVÉNY DEMO 3 grafika egy fontos területére, az eg y

változós függvények ábrázolásához vezet el. Lényegében a me gt a

nult utasítások komplex alkalmazásáról van szó. A program m e g 

adja azt az eljárást és függvény transzformációt, amely alapján 

bármely függvényt ábrázolni lehet. Fontossága abban rejlik, hogy 

a TOK- és diplomamunkákban - ahol számítógépet használnak - a 

grafikus ábrázolásokhoz nyújt segítséget. A felhasználói te vé

kenység az információk aktuális függvényre történő adaptálásá

vá válik.

összefoglalva: az 1988/89-es tanévben a számítástechnika 

oktatásához hardware és software fejlesztés történt. A hardware 

oldalon egy olyan kabinet került kiépítésre, mely megbízható 

gépek és perifériák zárt hálózatát alkotja. Ehhez kapcsolódott 

a software újítómunka. A rendszerhez illeszkedő, sz olgáltatása

it felhasználó programcsomagot készítettünk. Szerkezetéből a d ó 

dóan tetszés szerinti bővítése egyszerűen megoldható.

A felsorolt technikai és software háttérrel hatékony o k t a 

tói munka végezhető. Reális a cél, hogy a hallgatók modern in

formatikai ismeretekkel fejezzék be tanulmányaikat.
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