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Ray Tomlinson 1941. április 23-án született a New 
York állambeli Amsterdamban. 1963-ban villamosmérnö-
ki, majd 1965-ben mesteri diplomát szerzett. A mesteri 
dolgozata egy analóg-digitális hangszintetizátor volt. 1967-
től dolgozott az ARPANET hálózat fejlesztő csapatában, 
ahol részt vett az időosztásos TENEX operációs rendszer 
tervezésében és megvalósításában. A csapatban nem tar-
tották fontosnak az üzenetek elektronikus küldését, ez 
nem is szerepelt a munkáltató irányelvei között, de 
Tomlinsonnak úgy tűnt, hogy ez egy „ügyes ötlet” lehet, 
de nem több ennél. Amikor egyik kollégájának megmutatta 
az első sikeres email-küldést, azt mondta neki:  „Ne 
mondd el senkinek! Nem ez az, amin dolgoznunk kellene.”   

Ray Tomlinson 2016. március 5-én hunyt el szívro-
hamban. 

Könyvészet 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Tomlinson 
2. http://edition.cnn.com/2016/03/06/us/ray-tomlinson-email-creator-

obit/index.html 
3. http://openmap.bbn.com/~tomlinso/ray/home.html 
4. http://openmap.bbn.com/~tomlinso/ray/ka10.html 

A képek forrása: Wikipédia és Dan Murphy. 
Kása Zoltán 

 

LEGO robotok 

VIII. rész 
 

III.1.17. A Start gomb 
A folyamat blokkok közül a Start gomb az első. Szerepe egyszerű, de igen fontos. 

Minden olyan program-szekvenciát, amelyet futtatni akarunk, el kell lássunk egy Start 
gombbal. Egy program több szekvenciából is állhat, tehát több Start gombot helyezhe-
tünk fel a felületre. Ekkor a szekvenciák automatikusan, egyszerre és párhuzamosan 
kezdenek futni, ahogy a program elindult. Ha valamely program-szekvenciának nincs 
Start gombja, soha nem fog lefutni. 

Ha a megépített robotunk össze van kötve valamilyen kapcsolattal a számítógéppel 
(USB, Bluetooth, Wi-Fi), akkor a felületen valamelyik Start gombra kattintva csak a 
megfelelő szekvenciát tudjuk elindítani, és a robot csak ezt fogja végrehajtani, habár a 
teljes programot lefordítja a rendszer és rátölti a robotra.  
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64. ábra: A Start gomb  

 
65. ábra: Program egy és több Start gombbal 

a) egy szálon futó program b) egy Start gombos elágazó, párhuzamosan futó program-szekvenciák  
c) két Start gombos program-szekvencia 

 

III.1.18. A Várj blokk 
A Várj (Wait) blokk megállítja a program futását, és a következő blokk végrehajtása 

előtt vár valamire. A Várj blokk nem állítja le a robotot, ha például a Várj blokk végre-
hajtása előtt a motorok be voltak kapcsolva, ezek forogni fognak a Várj blokkal meg-
adott várakozás közben is.  

 
66. ábra: A Várj blokk  

Az 1-es módszelektor segítségével ki tudjuk választani, hogy mire várjon a blokk. 
Várhat egyszerűen, hogy leteljen a megadott idő, de várhat egy téglagombra, színérzéke-
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lőre, infravörös érzékelőre, motor forgásérzékelőjére, egy időzítőre, az érintésérzékelőre 
vagy egy üzenetre. 

A 2-es gomb segítségével a kiválasztott módnak megfelelő adatot állíthatjuk be. 
Ha azt választottuk ki, hogy a Várj blokk egy bizonyos ideig várjon, akkor itt, a 2-es 

gombon, kell megadjuk másodpercekben mérve a várakozási időt. Megjegyezzük, hogy 
az időt valós szám segítségével, tizedes rész használatával is megadhatjuk, például a 2.5 
beállítás két és fél másodperc várakozási időt eredményez. 

Ha valamilyen érzékelőre kell várjon a blokk, összehasonlítás (compare) vagy változás 
(change) módokat választhatunk ki.   

 
67. ábra: Az érzékelőkre való várás módjai  

Összehasonlítás módban a blokk folyamatosan olvassa be az érzékelő adatait, és ad-
dig vár, míg az érzékelőn meg nem jelenik a beállított érték. Megjegyzendő, hogy ha az 
összehasonlítás már igaz a Várj blokkba való belépés elején, a program nem fog várni, 
hanem folytatja működését a következő blokkal. 

Változás módban a blokk folyamatosan olvassa be az érzékelő adatait, és addig vár, 
amíg az érzékelőn meg nem jelenik egy másik érték. Például, ha azt állítottuk be, hogy a 
színérzékelő a piros színen várjon, a program futása mindaddig várakozik, míg az érzé-
kelő a piros színt látja. Ha egy más szín jelenik meg az érzékelő látáskörében, a program 
ismét futni kezd. 

Az egyes érzékelők összehasonlítás és változás módjait a következő lapszámunkban 
tárgyaljuk.  

A könyvészetet lásd az sorozat előző része végén. (FIRKA 2/2015-16) 
 

Kovács Lehel István 

 


