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Az információ világa

Adatok és információk1

A világ melyben élünk leképezhető adatok formájában. Az objektumok mérhető
illetve nem mérhető tulajdonságait, melyek számunkra valamilyen szempontból
fontosak, adatnak nevezzük. Adat egy tárgy kilogrammban kifejezett értéke, egy
ember neve, a ruha színe. Mindegyik egy tulajdonságot jellemez, de tartalmukat
tekintve különbözőek. Az adatok között összefüggéseket állapítunk meg, ezeket
feldolgozzuk, rendszerezzük és különböző kombinációkkal, újabb adatokhoz
juthatunk.

Ezeket az új adatokat, melyek összefüggéseikkel együtt ismereteinkké válnak,
információnak nevezzük. Az információ tehát nem más, mint értelmezett, dekódolt
adat, értesülés. Ez alapján megállapítható, hogy az adat a számítógépben, jelsorozat
formájában tárolt, kódolt információ.
Kétfajta adatot ismerünk: az alapadatokat, melyek objektumok tulajdonságait és
viszonyait adják meg, általában közvetlen megfigyelésen vagy mérésen alapulnak,
és a származtatott adatokat, melyek matematikai és/vagy logikai műveletek
végrehajtásának eredményei.

Az adat mértékegysége a bit (binary digit = kétállapotú kapcsoló), ami vagy 1 vagy 0
(igaz vagy hamis, magasabb vagy alacsonyabb elektromos feszültségi szint) értéket
vehet fel.

Az információ és az adat közötti alapvető különbséget jól szemlélteti az alábbi példa:
A DHC112 jelsorozat addig nem mond nekünk semmit, míg a hozzá kapcsolódó
információkat meg nem kapjuk. A hozzákapcsolódó információ lehet például hogy a
jelsorozat gépkocsi rendszáma, esetleg leltári szám. Amikor megtörténik az adat
feldolgozása, akkor a DHC112 jelsorozat információvá válik. Az információ tehát
olyan értelmezett ismeret, mely az adatokon végrehajtott gondolati műveletek
eredménye. Olyan módon és olyan értelemben feldolgozott adat, aminek valamilyen
értelme, értéke van az ahhoz jutó személy számára.

Az adat tehát reprezentált, de nem értelmezett ismeret. Tények, elképzelések nem
értelmezett, de értelmezhető formában való közlése. Az adatfeldolgozás
nyersanyaga, feldolgozatlan információ. Az adatokat összegyűjtik, és információvá
dolgozzák fel.

                                           
1 Melléklet: SzAI_I-1.ppt
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Az adatgyűjtési és feldolgozási folyamatot, információs folyamatnak nevezzük.
Minden információs folyamat részfolyamatok összességéből tevődik össze. A
részfolyamatok közötti kapcsolatot, mely az adatok átadásából és átvételéből áll,
kommunikációnak nevezzük. Az egymással kapcsolatban lévő információs
folyamatokat együttesen információs rendszernek nevezzük. Az információk (gépi)
feldolgozásának és továbbításának tudományát, annak technikáját és alkalmazását
nevezzük informatikának.

Az információs folyamat:
                             gyűjtés
adatok     →          tárolás        →     információ
                          feldolgozás

Az informatika, mint tudomány vizsgálati tárgya az adat és az információ, ill. az
információs kölcsönhatások, munkaeszköze pedig a számítógép. Számítógép
minden olyan berendezés, amely adatokat vesz be és tárol, számításokat végez, és
közli az eredményt. A korszerű számítógépek elektromossággal működnek, gyorsak,
pontosak, nagy tömegű adat feldolgozására, tárolására szolgálnak. A
számítógépeket ezen kívül még folyamatok irányítására és szervezésére, illetve adat
tárolására használjuk. Számokkal, szöveggel, képekkel, hangokkal is tudnak
dolgozni, illetve mindezeket feldolgozhatják. A számítógép feladata az
adatfeldolgozás és tárolás. A számítógép csak adatfeldolgozást végez az
információkat értelmezni és használni csak az ember képes. Az adatfeldolgozás két
legfontosabb formája: a műszaki, tudományos és gazdasági célú matematikai
számítások végzése, valamint az adatnyilvántartás.

Számítógépes rendszerekkel szemben támasztott követelmények
- gyors és pontos kommunikáció
- nagy mennyiségű adat tárolása, feldolgozása
- gyors adatfeldolgozás
- nagy hibatűrés
- manuálisnál olcsóbb feldolgozás

A számítógép elvi működése:
kiinduló adatok adatbevitel feldolgozás adatkivitel eredmény

   (input)  (program)  (output)
5; 6       �      5 + 6       �      11

Számítógép alkalmazási területei
- Irodai alkalmazások (szöveg, táblázat, és adatbázis-kezelés)
- Kommunikáció (telefax, videofax, ISDN)
- Gazdasági alkalmazás (számlázó, könyvelő, stb. programok)
- Műszaki, tudományos területek:

- CAD (Computer Aided Design - tervezés, modellezés),
- CAM (Computer Aided Manufactoring - iparirányítás),
- CAE (Computer Aided Engineering - mérnöki tevékenység)
- CASE (Computer Aided System Engineering - rendszertervezés)

- Szórakoztatás ( játékok, filmek, stb.)
- Multimédia (képfeldolgozás, kiadványszerkesztés)
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Egy kis történelem2

Az első számítóeszközt Európába a kora középkorban hozták be, ez az abakusz
volt. Az első mechanikus számoló automatát Wilhelm Schickard (1592-1635)

építette Tübingenben. Ez a gép a négy alapművelet elvégzésére volt képes.
Dekadikus számkereket alkalmazott (deka=10, dekád=10-es csoport), amely 10-es
átvitel segítségével hat helyi értékben számolt. Ilyen mechanikus számolóeszközt
készített Blaise Pascal (1623-1662) is 1642-ben, ez két alapművelet elvégzésére volt
képes, egy átalakított óraszerkezet segítségével. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-
1716) alkotta meg a négy alapműveletes gépet, kézi meghajtással, mozgatható
beállítóművel. Világossá vált, hogy aritmetikai műveletek mechanikus eszközökkel
végrehajthatók.

C.X.Thomas (1785-1870) 1820-ban továbbfejlesztette Leibniz gépét, ez az
Aritmometer a mai asztali számítógépek őse. Az igazi nagy előrelépést a XIX.
század elején Charles Babbage (1792-1871) angol matematikus próbálkozásai
hoztak. 1822-ben megépítette a difference engine-nek nevezett gépét, amelyet
például logaritmustáblázat kiszámítására használtak. 1833-ban kitalálta az analytic
engine gép elvét, amely az első általános célú automata. Babbage úgy gondolta,
hogy a gépnek kártyákon lévő lyukak formájában adatokat és utasításokat adunk, és
a gép ezen utasítások, azaz program alapján, emberi beavatkozás nélkül végrehajtja
az aritmetikai és döntési műveleteket. Ezt az ötletet az angol matematikus a
szövőszékek ötletéből vette át.

Babbage elképzelései valójában azonban csak jó száz év múlva váltak valóra mikor
a számítógép megépítésének technikai feltételei megvoltak. Hermann Hollerith
(1860-1929) alkalmazta elsőként a lyukkártyát tárolásra, ő építette meg az amerikai
népszámláláskor használt gépet 1890-ben. Cégéből a Tabulating Machine
Company-ból alakult meg 1924-ben az IBM (International Business Machines).

1930-as években elektromechanikus jellegű gépek épülnek világszerte
(Szovjetunió, Németország stb.). 1938-ban Konrad Zuse jelfogós számítógépet

épít, mely Babbagé-hoz hasonló, de a számokat és műveleti utasításokat binárisan
ábrázolta két állapotú (bistabil) kapcsolóelemek alkalmazásával, lebegőpontos
aritmetikát használt.

Howard Aiken a Harvard Egyetemen 1939 és 1944 között megépítette a MARK 1-et
amely Babbage analitikus gépének elvén működött. A 15 méter hosszú és 2 méter
magas gép mechanikus és elektromechanikus elemeket tartalmazott, az adatokat
lyukszalagon kapta.

A fejlődés következő állomását az elektroncsövek alkalmazása jelentette. Ezek
voltak az első generációs számítógépek, melyeknek első példánya az ENIAC
(Electronic Numeral Integrator and Computer) volt, melyet a pennsylvaniai

egyetemen készítették 1946-ban. Az ENIAC volt az első elektronikus számítógép.
Több mint százszor volt gyorsabb a MARK 1-nél. Az adatokat lyukkártyán kapta, míg
az utasításokat egy kézi kapcsolótáblán a megfelelő helyek összekötésével lehetett
megadni, főleg ballisztikus táblázatok készítésére használták.

                                           
2 Melléklet: SzAI_I-2.ppt
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1947-ben a Bell laboratóriumban, John Bardeen, Walter Brattain és William Shockley
elkészítette az első tranzisztort, új lökést adva a számítástechnika fejlődésének.

1949-ben elkészül az EDSAC az első Neumann-elven működő számítógép,
fixpontos számábrázolást használt, 3000 elektroncső volt benne, ennek ellenére
lassúnak és megbízhatatlannak bizonyult.

1958-ban történik lézersugár kifejlesztése (Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation), s robbanásszerű fejlődés következik be: félvezetők (dióda,
tranzisztor), üzembiztonság növelése, kis teljesítmény-felvétel, kis méret, ferrittárak,
megszakítások, mágneslemezek (1962) kifejlesztése.

1960-as évek: Az első programozási nyelvek megjelenésével (ALGOL, FORTRAN,
COBOL) megindult a mind a mai napig tartó ún. „számítástechnikai forradalom”.
1969-ben az USA-ban kialakul (katonai megrendelésre) az ARPA-net (Advanced
Research Project Agency) a mai Internet őse.

1970-ben készül el az első mikrochip az Intelnél, ezzel párhuzamosan megindul az
olcsó, akár otthoni használatra is elérhető processzortípusok fejlesztése.

1970-es évek: megjelennek az integrált áramkörök, majd 1971-ben jelenik meg az
első mikroprocesszor, és az Altair, az első otthoni használatra szánt számítógép.

1980-as évek: ZX81, ZX Spectrum, Commodore 64-es személyi használatú
számítógépek elterjedése. 1981-ben jelenik meg az IBM PC és az MS-DOS.

1984: Megjelenik a CD (Compact Disc) .

1989: Elindul világhódító útjára az Ms-Windows.

1990: Bemutatják a World Wide Web (WWW) technológiát, amely forradalmasítja a
hálózati kommunikációt.

1990 - 2000: Az Internet felhasználóinak száma néhány tízezerről több százmillióra
növekszik. Az Internet új médiummá növi ki magát.
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A Neumann-elv

A kézi kapcsolás lassúságát és megbízhatatlanságát Neumann János magyar
származású matematikus új, nagy gondolata küszöbölte ki. Ennek az a lényege,
hogy a gép a programot, az utasítások sorozatát is adatként kezeli, és ugyanúgy
tárolja mint az adatokat. Ez a belső programtárolás lehetővé teszi, hogy a gép az
utasításokat elektronikus sebességgel olvassa és értelmezze. Másrészt, mivel a gép
az utasításokat is úgy kezeli, mint az adatokat, lehetőség nyílik a program
módosítására annak végrehajtása közben 1952-re készül el az IAS-nál (Institute for
Advanced Study) az első általános célú, elektronikus, tárolt programú, digitális
számítógép.

A Neumann elv összefoglalása

Ezen alapelv kimondja, hogy az elektronikus számítógépnek rendelkeznie kell egy
olyan szerkezeti egységgel, amelyben egy feladathoz tartozó információk
összességét tárolni és kezelni lehet. Ez az operatív tár (memória). A memóriában
tárolt program olyan utasítások összessége, melynek lépéseit a vezérlő egység
minden emberi beavatkozás nélkül értelmezi és végrehajtja.

Neumann elv alappillérei:
- programvezérelt legyen (teljesen automatikus vezérlés)
- központi aritmetikai és vezérlő egység
- bináris (kettes) számrendszer használata
- adatok és programok is az operatív tárban (memória, RAM)) legyenek
- a környezettel való kapcsolattartáshoz I/O egységgel kell rendelkeznie

Az ezen elv alapján működő számítógépeknek saját utasítás-végrehajtási ciklusuk
van, melyet Neumann-ciklusnak hívunk.

A Neumann ciklus
1. Program indítása
2. Utasításszámláló 1-re állítása
3. Utasítás-elővétel (fetch)
4. Utasítás-dekódolás (decode)
5. Utasítás-végrehajtás (execute)
6. Utasításszámláló növelése (increment)
7. Program vége vizsgálat
8. Ha vége kilép, ha nem visszalépés a 3. pontra.

A számítógép műveletvégző egysége a Neumann-elvnek megfelelően az operatív
tárban található utasításokat hívja le és hajtja végre az ugyancsak az operatív tárban
található adatokon. Mivel az utasítások és az adatok ugyanúgy (egyesek és nullák
sorozataként) tároltak a memóriában, így a lehívott adathalmazt értelmeznie kell a
műveletvégző egységnek, ez a dekódolás. Az utasításszámláló teszi lehetővé, hogy
a számítógép a műveletek közben tárolja, hogy éppen melyik utasítás
végrehajtásánál tart. A utasításszámláló értéke minden befejezett utasítás-
végrehajtás után növekszik, így a következő utasításra fog mutatni. A Neumann-
ciklus a program befejezéséig tart.
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Számítógép generációk3

Nulladik generáció(XVIII. - XX. sz.)
elektromechanikus, relés gépek.

Első generáció (1946-58)
- Műveletek végzésére elektroncsöveket (légüres térben elhelyezett

elektródákból álló egyenirányító, erősítő eszközök) használtak,
- lyukkártyás, lyukszalagos adattárolás,
- alacsony megbízhatóság, gyakori hibázás,
- néhány ezer művelet másodpercenként,
- nagy energia-felhasználás.

Második generáció(1958-65)
- Félvezetős tranzisztorok (félvezető rétegekből felépített kapcsoló vagy

erősítő eszköz),
- ferrittárakban való tárolás (alacsony sebesség, nagy méret),
- 1 millió művelet/sec,
- operációs rendszerek megjelenése: TOS (Tape Operating Systems -

szalagos operációs rendszerek).

Harmadik generáció(1965-72)
- Integrált áramkörök (IC) megjelenése:

- SSI (Small-Scale Integration) - alacsony integráltsági fok,
- MSI (Medium-Scale Integration) - közepes integráltsági fok,

- 10-15 millió művelet/sec,
- szoftver szerepe megnő a hardveréhez képest,
- DOS (Disk Operating Systems - lemezes operációs rendszerek).

Negyedik generáció(1972-90-es évekig)
- LSI (Large-Scale Integration) - magas integráltsági fok (mikrochip),
- a számítógép alapvető elemeit néhány integrált áramkör tartalmazza,
- 100 millió művelet/sec.

Ötödik generáció(1990-es évektől)
- VLSI (Very Large-Scale Integration) - nagyon magas integráltsági fok,
- mesterséges intelligencia megjelenése,
- 1000 millió művelet/sec,
- párhuzamos feldolgozás,
- mintafelismerés, asszociáció, tanulás kutatása,
- tudásbázis,
- nem Neumann-elvűek: több processzor van, az adatok és programok

külön tárban találhatóak.

                                           
3 Melléklet: SzAI_I-3.ppt
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Ellenőrző kérdések
I.
KÉREM VÁLASSZA KI A HELYES MEGOLDÁST!

1. Az információ:
a., maga az adat
b., kevesebb, mint az adat
c., dekódolt adat

2. Ki építette meg a számítógépek ősét?
a., Babbage
b., Einstein
c., Edison

3. Ki alapította meg az IBM-et?
a., Wilhelm Schickhard
b., Hermann Hollerith
c., C.X. Thomas

4. Mikor készült el a Mark I?
a., 1932
b., 1954
c., 1944

5. Mi a Neumann-elv?
a., tárolt programozás elve
b., számítógépek felhasználásának elve
c., hexadecimális számábrázolás elve

6. Hány számítógép generációt különböztetünk meg?
a., öt
b., három
c., hat

7. Mi a számítógépek alapfeladata?
a., számok összeadása
b., információértelmezés
c., adatfeldolgozás

8. Mi az input?
a., adatbevitel
b., adatfeldolgozás
c., kivonás

9. Hol alkalmazható a számítógép?
a., a tudományos életben
b., a programkészítésnél
c., az élet minden területén

10. Mi a CAD?
a., Számítástechnikai Mérnökök Intézete
b., szabvány az információcseréről
c., számítógépes tervezés
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II.
KÉREM DÖNTSE EL, HOGY IGAZ, VAGY HAMIS-E AZ ÁLLÍTÁS!

1. A számítógépek fejlődésében szerepet játszott a szövőgép is.
igaz
hamis

2. A számítógép információfeldolgozást végez.
igaz
hamis

3. Az adat kódolt információ.
igaz
hamis

4. Az első mai értelemben vett számítógép az ENIAC volt.
igaz
hamis

5. Az első mikrochip-et az IBM készítette.
igaz
hamis

6. A Neumann-elv elektronikus, bináris számkódolást használó számítógépet
definiál.

igaz
hamis

7. A második generációs számítógépeknél jelennek meg a lemezes operációs
rendszerek.

igaz
hamis

8. Ma a hatodik számítógép generációnál tartunk.
igaz
hamis

9. A számítógépes adatfeldolgozás olcsóbb a manuálisnál.
igaz
hamis

10. A számítógép ma már a házi szórakoztatásban is szerepet játszik.
igaz
hamis

III.
KÉREM VÁLASZOLJON A FELTETT KÉRDÉSEKRE!

1. Ki készített először mechanikus számológépet?
2. Miben különbözik az adat és az információ?
3. Ki készített először jelfogós számítógépet?
4. Mikortól számíthatjuk az otthoni számítógépek elterjedését?
5. Mik a jellemzői a számítógépek harmadik generációjának?
6. Mi a lényege a Neumann elvnek?
7. Mik a számítógépes rendszerekkel szemben támasztott követelmények?
8. Mire használható a számítógép?
9. Milyen a számítógép elvi működése?
10. Mely számítógépekre volt jellemző az elektroncsövek használata?
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A számítástechnika matematikai alapjai (1. rész)

Az információ alapegységei

A számítógépekben egyszerűsége és könnyű ábrázolhatósága miatt a kettes
számrendszert használják. Az információ alapegysége a bit (binary digit), ami 1 vagy
0 (igaz vagy hamis, magasabb vagy alacsonyabb elektromos feszültségi szint)
értéket vehet fel.

Az információfeldolgozás alapegysége a bájt (Byte, B), a legkisebb címezhető
egység, 8 bitből áll. Az ábrázolás helyi értékes, kettes számrendszerben a helyi
értékeket kettő egész kitevőjű hatványai jelentik, jobbról balra haladva növekedve.

Egy bájton a bitek sorozata 256 módon alakítható ki. Ha a negatív számokat nem
vesszük figyelembe, akkor egy bájton a 0 és 255 közti számtartomány ábrázolható.
Ha ennél nagyobb szám szükséges, akkor több bájtot kell egymás mellé illesztve
értelmezni. Két bájton a számábrázolás tartománya: 0 - 65535, ezt a
számítástechnikában „szó”-nak (word) nevezik.

Az átváltás a mértékegységek között nem a decimális számrendszerben megszokott
ezres (kilo) sémát követi, hanem azt a matematikai elvet, hogy az átváltást mindig 2
tizedik hatványával végezzük el (1024=210). Emiatt az átváltások a következőképpen
alakulnak:

8 bit = 1 B (bájt)
1024 B =1 KB (Kilobájt)

1024 KB= 1 MB (Megabájt)
1024 MB= 1 GB (Gigabájt)
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Számrendszerek

Míg a mindennapi életben számolásainkhoz a helyi értékes 10-es számrendszert
használjuk, a számítástechnikában a 2-es és a könnyebb olvashatóság érdekében
16-os (régebben a 8-as) számrendszer terjedt el. A gépben az adatábrázolás kettes
számrendszerben történik.
A helyi értékes számábrázolás lényege:

– A különböző "számjegyek" száma megegyezik a számrendszer
alapszámával, 0-tól (alap - 1)-ig.

– Helyi értékes számábrázolás
– az egész számok helyén álló jegyek az alapszám nem negatív egész

kitevőjű hatványait jelentik 0-tól kezdve jobbról balra növekvő sorrendben,
– a törtek ábrázolására az alapszám negatív egész kitevőjű hatványait

használjuk, -1 -től kezdve balról jobbra csökkenő sorrendben.

számrendszer      hatványalap   "számjegyek", együtthatók
kettes (bináris)      2    0, 1
tízes (decimális)    10    0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
tizenhatos (hexadecimális)   16    0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Például:

356,3(10) = 1012 103106105103 −⋅+⋅+⋅+⋅

101101,11(2) = 21012345 2121212021212021 −− ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅  =
= 32 + 8 + 4 + 1 + 0,5 + 0,25 = 45,75

1AC,4(16) = 121012 1641216101611641616161 −− ⋅++⋅+⋅=⋅+⋅+⋅+⋅ CA  =
= 256 + 160 + 12 + 0,25 = 428,25

Az egyes számok a különböző számrendszerekben 0 -16 között:
10 2 16

0 0 0
1 1 1
2 10 2
3 11 3
4 100 4
5 101 5
6 110 6
7 111 7
8 1000 8
9 1001 9
10 1010 A
11 1011 B
12 1100 C
13 1101 D
14 1110 E
15 1111 F
16 10000 10
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Azt, hogy milyen számrendszerben számolunk, a felírt szám – többnyire zárójelbe
tett – alsó indexeként jelöljük. Pl.: 234(10), 101(2), vagy 23410, 1012 .

Számrendszerek közti átalakítás

Más számrendszerből tízes számrendszerbe

Kettesből tízesbe

A helyi értékek alapján felírjuk a számot 2 hatványainak összegeként:

10110101(2) =
= 1416321282120212021212021 01234567 ++++=⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅  = 181

10110,101(2) = 32101234 2120212021212021 −−− ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅  =

=
8
1

2
12416 ++++  = 22,625

Tizenhatosból tízesbe

A számot 16 hatványainak összegeként írjuk fel.

1AD(16) = 131602561316101611616161 2012 ++=+⋅+⋅=⋅+⋅+⋅ DA  = 429

B2C,C(16) = 121012 1612121621611161616216 −− ⋅++⋅+⋅=⋅+⋅+⋅+⋅ CCB  =

=
16
12123225611 +++⋅  = 2860,75

Tízes számrendszerből más számrendszerbe

Tízesből kettesbe

Egész szám, illetve a szám egész része esetén az átszámítandó decimális számot
osztjuk kettővel, és külön leírjuk a maradékot. Az osztás eredményét osztjuk újra
kettővel, és így tovább, amíg a hányados 0 nem lesz. Végül az osztási maradékokat
visszafelé olvasva megkapjuk a kívánt számot.

Hányados Maradék
13:2 = 6 1
6:2 = 3 0
3:2 = 1 1
1:2 = 0 1

13(10) =1101(2)

Számok törtrésze esetén 2 negatív kitevőjű hatványait kell használnunk, ezért ott 2-
vel nem osztani, hanem szorozni kell, az eredmény pedig a szorzás egész részéből,
felülről lefelé olvasható ki.
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Célszerű felírás:

327 1 0 8125 ⋅ 2
163 1 1 6250

81 1 1 2500
40 0 0 5000
20 0 1 0000
10 0

5 1
2 0
1 1
0

Az átalakítás eredménye: 327,8125(10) =101000111,1101(2)

Tízesből tizenhatosba

Az átszámítandó decimális szám egész részét osztjuk tizenhattal, és külön leírjuk a
maradékot. Az osztás eredményét osztjuk újra tizenhattal, és így tovább, amíg a
hányados 0 nem lesz. Végül az osztási maradékokat visszafelé olvasva megkapjuk a
kívánt számot. A szám törtrészénél pedig tizenhattal szorzunk, hasonlóan, mint a
kettes számrendszerben.

300:16 = 18 12(C)
18:16 = 1 2
1:16 = 0 1

300(10) = 12C(16)

Itt is hasonlóan felírva, mint a kettes számrendszer esetén:

346 10 0 4 ⋅ 16
21 5 6 4
1 1 6 4
0

Az átalakítás eredménye: 346,4(10) = 15A,66(16)

Átalakítás különböző számrendszerek között

Kettes számrendszerben már viszonylag kis szám is nagyon sok helyet foglal el, a
felírás könnyen áttekinthetetlenné válik. Ezért sok esetben a szám megjelenítésére a
tizenhatos számrendszert használják, mivel 16=24, és ez lehetővé teszi a kettes és
tizenhatos számrendszerek közti közvetlen átalakítást.

Mint a fenti táblázatban láttuk, minden tizenhatos számrendszerbeli szám felírható 4
helyen a kettes számrendszerben és viszont, minden 4 jegyű bináris számnak
megfeleltethető egy hexadecimális szám. Ezért az átalakítás a következőkben
megfogalmazottak szerint történik.
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Kettesből tizenhatosba

Az átszámítandó kettes számrendszerbeli szám számjegyeit felosztjuk 4-es
csoportokra, a bináris vesszőtől kiindulva egész résznél jobbról balra, törtrésznél
balról jobbra, majd minden egyes csoportnak kiszámoljuk az értékét 16-os
számrendszerben. Ez lesz a szám hexadecimális számrendszerbeli értéke.

Például:
1001011011(2) =1001011011(2) =
 = ((10(2) = 2(16)) => (0101(2) = 5(16)) => (1011(2) = 11=B(16)) = 25B(16)

1011100,101(2) = 1011100,1010(2) = 5C,A(16)

Tizenhatosból kettesbe

A hexadecimális szám minden számjegyét átváltjuk kettesbe, majd kiegészítjük 4
helyi érték hosszúra, és összeolvassuk a bináris számokat.

25B(16 ) = ((2(16) = 10(2))=> (5(16) = 101(2)) => (B(16) = 1011(2)) = 0010 0101 1011(2)

3A,2(16) = 0011 1010, 0010(2)

Műveletvégzés kettes számrendszerben

Összeadás
1+1 = (1)0 0+0= 0
0+1 = 1 1+0 =1

Példa:
0101(2) (5) 1010100101(2) (677)

+ 0101(2) (5)         + 0001101011(2) (107)
1010(2) (10) 1100010000(2) (784)

Kivonás
1-1 = 0 0-0= 0

(1)0-1 = 1 1-0 =1
Példa:

1010(2) (10) 1100010000(2) (784)
- 0101(2)   (5)          - 0001101011(2) (107)

0101(2)   (5) 1010100101(2) (677)
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Az információ ábrázolása −−−− adatábrázolás

Számábrázolás

Az elektronikus digitális számítógépek a számok ábrázolására a kettes
számrendszert használják. Egy szám ábrázolásánál jeleznünk kell azt is, hogy a
szám pozitív vagy negatív. Erre egy bit elegendő, melynek neve előjelet jelző bit,
vagy előjelbit. Értéke pozitív szám esetén 0, negatív szám esetén 1. A bináris
számábrázolás során a legtöbb esetben előre rögzítik az ábrázoláshoz használt
bájtok számát.

A számok ábrázolása alapvetően kétféle módon történhet:

Fixpontos számábrázolás
Fixpontos ábrázolásról beszélünk akkor, ha a bináris jegyek számát, azaz a bináris
vessző helyét előre rögzítjük. A szokásos az, hogy ilyen módon az egész számokat
ábrázolják. Az ábrázolási hossz általában 2 bájt (16 bit), ez az ún. egész típus, de
lehet 1 bájt vagy 4 bájt (ún. hosszú egész) is.

A fixpontos ábrázolás lehet ún. előjelbites ábrázolás, amikor 1 biten a szám előjelét,
a többin a szám abszolút értékét ábrázolják. Ennek hátránya, hogy a 0 kétféleképpen
ábrázolható, 1 bájton pl. 00000000 és 10000000 ugyanazt számot jelöli, és a
számolást nehéz automatizálni.

Az elterjedtebb ábrázolás az ún. kettes komplemens kódú számábrázolás
(komplementál = kiegészít).
Az ábrázolás lényege:
– Pozitív szám esetén kettes számrendszerbe való átalakítás után a számot elölről

annyi 0-val egészítjük ki, hogy megkapjuk az ábrázolt bitek számát.
– Negatív szám esetén nem az eredeti számot ábrázoljuk, hanem azt a számot,

amelyet úgy kapunk, hogy  n  bit esetén a számhoz hozzáadunk 2n -t − vagy
másképp mondva a szám abszolút értékét kivonjuk 2n -ből. Legegyszerűbben
úgy kaphatjuk meg, hogy:
– a megadott hosszban felírjuk a szám abszolút értékét (a megfelelő pozitív

számot),
– minden bitet ellenkezőjére fordítunk (ez a szám csupa egyesekre kiegészített

alakja, ún. egyes komplemens kódja),
– majd az így kapott számhoz hozzáadunk egyet.

Ezen a módon csak 1 db 0 lesz, 00000000, valamint kivonás helyett a szám kettes
komplemensének hozzáadását végezhetjük. A számítógépek általában így
dolgoznak. Az ábrázolható számtartomány 1 bájt esetén -128 -> +127, 2 bájt esetén
-32768 -> +32767.
(Megjegyzés: A negatív szám kettes komplemens kódját úgy is megkaphatjuk, hogy
a vele azonos abszolút értékű pozitív szám kettes számrendszerbeli alakjában az
utolsó (legkisebb helyi értékű) 1-es előtti egyeseket 0-ra, a 0-kat 1-re változtatjuk
(negáljuk).)
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Példa:
Ábrázoljuk fixpontosan, 1, illetve 2 bájton a +97, -97, +135, -135 számokat!
Először alakítsuk át a számokat kettes számrendszerbe:

97 1 135 1
48 0 67 1 9710 = 110 0001(2)
24 0 33 1
12 0 16 0 13510 = 1000 0111(2)

6 0 8 0
3 1 4 0
1 1 2 0
0 1 1

0
Az ábrázolás:

+97 0110 0001 0000 0000 0110 0001
1001 1110 1111 1111 1001 1110

 + 1           +1
-97 1001 1111 1111 1111 1001 1111

+135 0000 0000 1000 0111
1111 1111 0111 1000

          +1
-135 1111 1111 0111 1001

Végezzük el pl. a 135-97 kivonást 2 bájton. Kivonás helyett a szám kettes
komplemensének hozzáadását végezzük.

+135 0000 0000 1000 0111
 -  97         + 1111 1111 1001 1111
    38          10000 0000 0010 0110

Az eredményül kapott szám pozitív, a túlcsorduló egyes eltűnik. A kivonás értéke:
 100110(2) = 38(10)

Lebegőpontos számábrázolás
Fixpontos alakban csak az összeadás-kivonás művelete végezhető kényelmesen, a
szorzás-osztás nem. Valós típusú számok, törtrészt tartalmazó számok ábrázolására
az ún. lebegőpontos számábrázolást alkalmazzák. Az ábrázolás lényege, hogy a
számot normalizált (normált) alakban kell felírni. Ez a felírás nem egyezik meg a
matematikából ismert normál alakkal, − ott a számot egy 1 és 10 közötti szám és 10
hatványai segítségével írtuk fel.

Normalizált alak:
Ha  a számrendszer alapszáma  a , akkor a számot átalakítjuk

1m
a
1   ahol alakúvá, am k <≤⋅ .

m − az úgynevezett mantissza, 1-nél kisebb, de az egész- és törtrészt elválasztó
vessző után 0-tól különböző értéket tartalmazó szám,

k − az úgynevezett karakterisztika vagy kitevő.
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Tízes számrendszerben a normalizált alak:

1

1

3

1035,0035,0
1025,05,2    
1015,0150   

−⋅=

⋅=

⋅=

Kettes számrendszerben a normalizált alak:

110k              
110101,0m             

2110101,02110101,0110101 )2(110
)2(

6
)2()2(

+=
+=

⋅=⋅=

11k              
10101,0m             

210101,0210101,001,101 )2(11
)2(

3
)2()2(

+=
−=

⋅−=⋅−=−

1k              
101,0m             

2101,02101,00101,0 )2(11
)2()2(

−=
+=

⋅=⋅= −−

11k              
1101,0m             

21101,021101,00001101,0 )2(11
)2(

3
)2()2(

−=
−=

⋅−=⋅−=− −−

A lebegőpontos számok ábrázolását általában 4 bájton, azaz 32 biten (vagy 8 bájton,
64 biten) valósítják meg. Mind a mantissza, mind a karakterisztika előjelét tárolni kell.
– A karakterisztikát 1 bájton − 8 biten tárolják, előjelbites formában, 1 bitet

használnak a kitevő előjele, 7 bitet a kitevő értékének ábrázolására.
– A mantisszát 3 bájton − 24 biten tárolják, az első bit itt is az előjelet jelenti, ezt

követi a mantissza bináris vessző utáni része.(Megjegyzés: mivel a vessző után
mindig 1-es áll, tulajdonképpen elég lenne a mantisszát a második jegytől
tárolni.)

Példa:
Az előbb felírt számok lebegőpontos alakja 4 bájton:

       karakterisztika mantissza

110101(2) 0 000 0110 0 110 1010 0000 0000 0000 0000

−101,01(2) 0 000 0011 1 101 0100 0000 0000 0000 0000

0,0101(2) 1 000 0001 0 101 0000 0000 0000 0000 0000

−0,0001101(2) 1 000 0011 1 110 1000 0000 0000 0000 0000
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 Gyakorló feladatok
Mértékegység átváltások

Gbájt Mbájt Kbájt Bájt Bit
1

1310720
4294967296

805306368
0,2

262144
25,6

5153960755
0,1

2048
2621440

2457,6
1932735283

3,2
6501171,2

2304
4608

51539607552
5

1939865,6
3379,2

3972844749
4,2
5,4 5662310,4

107374182
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 Számrendszerek közötti átváltások

Decimális Bináris Hexadecimális
10

1100
34

41
89

1001110
1D
11

99
1010101

73
2C

66
1110
1001

21
23

101
1010010

 54
2F

75
110010

2B
24
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Fixpontos számábrázolás - kettes komplemens kódban

Decimális Bináris fixpontos 2 bájton
10  0000 0000 0000 1010
-10 1111 1111 1111 0110
34
-45
89

257
-317
155
-219
147
73

-198
164
-183
-169
197

Lebegőpontos számábrázolás

Decimális Bináris Mantissza Karakterisztika
10  1010=0,101⋅2100 +0,101 +100

11100=0,111⋅2101

34
104,5
-89

0,00101
66

-1110,101
0,01001

-0,0001011
-23

0,09375
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A számítástechnika matematikai alapjai (2. rész)

Halmazok

A halmaz a matematikában alapfogalom. Egy halmazt akkor tekintünk adottnak, ha
bármely pontosan meghatározott dologról egyértelműen el tudjuk dönteni, hogy
hozzátartozik-e a halmazhoz (eleme-e). A halmazokat nagybetűvel, elemeiket
kisbetűvel jelöljük:
 a∈A a eleme A halmaznak,
 b∉A b nem eleme A halmaznak.
Halmazok megadása történhet:

– elemeik felsorolásával (pl. A={1,3,5,7,9}),
– egy alaphalmazzal és egy tulajdonsággal úgy, hogy a halmazba az

alaphalmaznak azok az elemei tartoznak, amelyekre igaz a tulajdonság
(pl. R+={x∈R és x>0}, P={n∈N+ és n prím}).

Két halmazt akkor tekintünk egyenlőnek, ha ugyanazokat az elemeket tartalmazzák.

Halmazelméleti alapfogalmak

Üres halmaz
Az a halmaz, amelynek egyetlen eleme sincs. Jele: ∅

Részhalmaz
Az A halmaz részhalmaza [része] a B halmaznak, ha az A halmaz minden eleme
egyben a B halmaznak is eleme (x∈A ⇒ x∈B). Jelölés: A⊂B (vagy A⊆B)
Tulajdonságok:

– Ha A⊂B és B⊂C, akkor A⊂C (tranzitivitás).
– A⊂B és B⊂A akkor és csak akkor, ha A=B.

Az A halmaz valódi részhalmaza a B halmaznak, ha A minden eleme egyúttal eleme
B-nek is, de van a B halmaznak olyan eleme, amely nem eleme az A halmaznak.
(x∈A ⇒ x∈B és van olyan y∈B, y∉A).
Minden nem üres halmaznak van legalább két részhalmaza: önmaga és az üres
halmaz.

Komplementer halmaz
A komplementer halmaz az alaphalmaz azon elemeiből áll, melyek nem elemei a
halmaznak. Tekintsünk egy tetszőleges H alaphalmazt. Tegyük fel, hogy A
részhalmaza H-nak (A⊂H). Ekkor az A halmaz H halmazra vonatkozó komplementer
(kiegészítő) halmazán azon elemek összességét értjük, amelyek elemei a H
halmaznak, de nem elemei az A halmaznak. Jele: A (föléhúzás).

 x∈ A , ha x∈H és x∉A.

A
H
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Halmazműveletek

Unióképzés
Az A és B halmaz uniója [egyesítése] azon elemeknek a halmaza, amelyek az A és
B halmazok közül legalább az egyiknek elemei. Jele: ∪

A ∪ B = {xx∈A vagy x∈B}
Az unióképzés:

– kommutatív: A ∪ B = B ∪ A (felcserélhető),
– asszociatív: (A ∪ B) ∪ C=A ∪ (B ∪ C)=A ∪ B ∪ C (csoportosítható).

Metszetképzés
Az A és B halmaz metszete [közös része] azon elemeknek a halmaza, amelyek az A
és B halmazok közül mindkettőnek elemei. Jele: ∩

A ∩ B = {xx∈A és x∈B}
A metszetképzés:

– kommutatív: A ∩ B = B ∩ A
– asszociatív: (A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C)= A ∩ B ∩ C

A két műveletet összekapcsolja a disztributivitás (széttagolhatóság, felbonthatóság)
szabálya. Két szabály van, mind az unió a metszetre nézve, mind a metszet az
unióra nézve disztributív:

A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)
A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)
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Különbségképzés
Az A és B halmazok [ebben a sorrendben vett] különbsége az A halmaz azon
elemeinek halmaza, amelyek nem elemei a B halmaznak. A különbségképzés
művelete nem kommutatív és nem asszociatív. Jele: \

A \ B = {xx∈A és x∉B}

Szimmetrikus differencia
A szimmetrikus differencia műveletével előállított halmaz A és B halmaz azon elemeit
tartalmazza, melyeket a másik halmaz nem tartalmaz (az összes elem a metszetben
lévő elemeken kívül). Jele: ∆

A ∆ B = (A \ B) ∪ (B \ A)

A műveletetek néhány tulajdonsága:
HA =  \ A

 A ∪ HA =
 A ∩ A = ∅
 A \ B = A ∩ B

De Morgan azonosságok
Augustus De Morgan angol matematikus (született: 1806. június 27. Madura, India,
meghalt: 1871. március 18. London, Anglia). Hasonló összefüggéseket állapított meg
a halmazokra és a logikai műveletekre.

A halmazokra vonatkozó De Morgan azonosságok:
A unió B komplementere megegyezik A komplementer metszet B komplementerrel.

BABA ∩=∪
A metszet B komplementere megegyezik A komplementer unió B komplementerrel.

BABA ∪=∩
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Az azonosságok szemléltetése történhet Venn-diagram segítségével, a bizonyítás
abból áll, hogy megmutatjuk, az egyenlőség két oldalán álló halmazoknak ugyanazok
az elemei.
Szemléltetés ( BABA ∩=∪ ):

   A∪B      BA ∪

Bizonyítás (
Legyen x eg

− x
− a
− te
− e
− é
− te

Ezzel igazolt
hogy BA ∩

Ax ∈

Bizonyítás (
ABA ∪⊂∩

Ax ∈

ABA ∩⊂∪
Ax ∈

Descartes fé
Tegyük fel, h
féle] szorzat
összes olyan

A X B

H

A

   A

BA ∪
y tets
 elem
zaz n
hát n

zért e
s elem
hát e
uk, h

A⊂
B∩  ⇒

BA ∩
B  iga

  B ⇒∩

B  iga
  B ⇒∪

le szo
ogy A

ának 
 rend
 = {(a
B

24.

       B         BA ∩

BA ∩= ):
zőleges eleme a baloldali halmaznak, tehát:
e BA ∪ -nek,
em eleme BA ∪ -nek,
em eleme A és B közül egyiknek sem,
leme A  -nak,
e B  -nek,

leme BA ∩  - nek is.
ogy BABA ∩⊂∪ . Az egyenlőség igazolásához még be kell látni,

B∪ :
 BA   x  BA  x  B  xésA    x  B xés Ax ∪∈∪∉∉∉∈∈

BA ∪= ):
zolása:

BAx  Bvagy x Ax  Bvagy xA x  BA  x ∪∈⇒∈∈⇒∉∉⇒∩∉

zolása:
BAx  BA  x  Bvagy xA   x  Bvagy x A  x ∩∈⇒∩∉⇒∉∉⇒∈∈

rzat
 és B nem üres halmazok. Az A és B halmazok direkt [Descartes-

nevezzük és A X B -vel jelöljük azt a halmazt, melynek eleme az
ezett pár, ahol a eleme A-nak, és b eleme B-nek.
,b)| a∈A és b∈B}
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Halmazok számossága:

Két halmazról, A-ról és B-ről akkor mondjuk, hogy ugyanannyi a számosságuk
(ugyanannyi elemük van), ha van olyan kölcsönösen egyértelmű leképezés, amely A
minden eleméhez B valamely elemét rendeli hozzá, és amely B minden elemét
hozzárendeli A valamely eleméhez.

− Végtelennek nevezzük azt a halmazt, amelynek van önmagával egyenlő
számosságú valódi részhalmaza.

− Véges a halmaz, ha egyetlen valódi részhalmazával sem ekvivalens. Véges
halmaz számosságán elemeinek számát értjük.

− Véges halmaz bármely részhalmaza véges.
− Véges számú véges halmaz uniója is véges.
− Véges számú véges halmaz Descartes szorzata is véges.
− Megszámlálhatóan végtelen halmazoknak nevezzük azokat a halmazokat,

amelyeknek ugyanannyi elemük van, mint ahány természetes szám van.
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Matematikai logika (Boole algebra)

A logika a gondolkodás tudománya. A matematikai logika ún. kétértékű logika, azaz
egy megállapítást a logika szempontjából akkor tekintünk állításnak, ha eldönthető
róla, hogy igaz vagy hamis. Kidolgozása George Boole (1815-1864) nevéhez
fűződik, akinek jelentősebb művei:

1847. Logika matematikai analízise,
1854. A gondolkodás törvényeinek vizsgálata, amelyen a logika és a

valószínűség matematikai teóriái alapulnak − tartalmazzák azokat az alapelveket,
amit ma Boole-algebra néven ismerünk.

Állításon vagy kijelentésen olyan kijelentő mondatot értünk, amely egyértelműen
igaz, vagy hamis, tehát

− nem lehet igaz is, hamis is (az ellentmondástalanság elve),
− nem lehet az, hogy se nem igaz, se nem hamis (a kizárt harmadik elve).

Logikai értékek ábrázolása

Az igaz logikai értéket az  1, a hamisat a  0  jelöli. Ezek ábrázolására 1 bit is
elegendő lenne, de  gépen a logikai értékeket többnyire 1 bájton tárolják:

igaz érték 1111 1111
hamis érték 0000 0000

A logikai értékek felhasználásának legismertebb módja a relációs (összehasonlító)
műveletek kiértékelése, mivel a relációs operátorokkal (<,>,=,<>,>=,=<) végzett
műveletek eredménye egy logikai érték, vagy igaz, vagy hamis.

Logikai műveletek

Logikai műveleten olyan eljárást értünk, amely egy vagy több kijelentésből (a művelet
tagjaiból) olyan kijelentést képez, amelynek igaz vagy hamis voltát a tagok igaz vagy
hamis volta egyértelműen meghatározza.
A logikai műveleteket az igazságtáblájukkal szemléltethetjük. A műveleti
tulajdonságok bizonyítása is az igazságtáblával történhet.

Egyváltozós művelet:
NEM művelet, tagadás: NOT (negáció)
A NEM művelet eredménye az adott logikai változó értékének ellentettje.
Jele: ¬
Igazságtáblája:

A ¬¬¬¬A
0    1
1    0

Kétváltozós műveletek:
ÉS művelet, logikai szorzás: AND (konjunkció)
Az ÉS művelet csak akkor ad igaz eredményt, ha mindkét logikai változó 1, minden
más esetben 0-t ad.
Jele: ∧
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VAGY művelet, logikai összeadás: OR (diszjunkció)
A VAGY művelet akkor ad igaz eredményt, ha a logikai változók közül legalább az
egyik 1.
Jele: ∨

KIZÁRÓ VAGY művelet: XOR (eXclusive OR, antivalencia)
Akkor ad igaz eredményt, ha a két változó közül pontosan az egyik 1.
Jele: ⊕

Igazságtábláik:
                       ÉS                         VAGY                   KIZÁRÓ VAGY
A    B            A ∧∧∧∧ B                       A ∨∨∨∨ B                          A ⊕⊕⊕⊕ B
0     0                0                               0                                 0
0     1                0                               1                                 1
1     0                0                               1                                 1
1     1                1                               1                                 0

Több kétváltozós logikai művelet is értelmezhető, de ezekre most nem térünk ki.

Logikai műveletek azonosságai
kommutativitás (felcserélhetőség): A∧B = B∧A ;
 A∨B = B∨A
asszociativitás (csoportosíthatóság): (A∧B)∧C = A∧(B∧C) = A∧B∧C;
 (A∨B)∨C = A∨(B∨C) = A∨B∨C
disztributivitás (felbonthatóság): A∧(B∨C) = (A∧B)∨(A∧C);
 A∨(B∧C) = (A∨B) ∧(A∨C)

De Morgan azonosságok használata logikai értékekre
A és B tagadása megegyezik az A negáltja vagy B negáltja művelet értékével.

¬¬¬¬((((A∧∧∧∧B))))====¬¬¬¬A∨∨∨∨¬¬¬¬B

Bizonyítás:
A B ¬¬¬¬A ¬¬¬¬B A∧∧∧∧B ¬¬¬¬(A∧∧∧∧B) (¬¬¬¬A)∨∨∨∨(¬¬¬¬B)
0 0 1 1 0   1 1
1 1 0 0 1   0 0
0 1 1 0 0   1 1
1 0 0 1 0   1 1

Az azonosság szimmetriája miatt, igaz kell legyen az  is, hogy az A vagy B művelet
eredményének tagadása megegyezik A negáltja és B negáltja eredményével.

¬¬¬¬(A∨∨∨∨B)=(¬¬¬¬A)∧∧∧∧(¬¬¬¬B)

Bizonyítás
A B ¬¬¬¬A ¬¬¬¬B A∨∨∨∨B ¬¬¬¬(A∨∨∨∨B) (¬¬¬¬A)∧∧∧∧(¬¬¬¬B)
0 0 1 1 0   1 1
1 1 0 0 1   0 0
0 1 1 0 1   0 0
1 0 0 1 1   0 0
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Logikai relációk kiértékelése

Néhány példa logikai relációk értékének meghatározására..
1. Határozzuk meg, az x változó mely értékeire ad igaz eredményt az alábbi

kifejezés:
( ) ( )( ) ( ) ( )( )6425 ≤∧>∨≥∧< xxxx   !

Megoldás: Az első ÉS művelet eredménye: 52 <≤ x ,
   a második ÉS művelet eredménye: 64 ≤< x .

  A két eredményt  VAGY művelet kapcsolja össze,
  így a végeredmény:

 62 ≤≤ x .

2. Mi lesz az alábbi relációs logikai kifejezés értéke:
( ) ( )( ) ( ) ( )( )54435432 <∧≤∨>∧≤   ?

Megoldás: A zárójeleken belül a kifejezéseket kiértékeljük:
    ( ) ( ) 1101101 =∨=∧∨∧
 Tehát a kifejezés igaz értéket vesz fel.

Logikai műveletek számértékekkel

A számítástechnikában nagyon sokszor kihasználjuk a bináris ábrázolásmód azon
előnyét, hogy a kettes számrendszerbeli értékekkel helyi értékenként képesek
vagyunk logikai műveleteket végezni. Ezáltal értelmezhetővé válik a 10 ÉS 20
művelet értéke. A példák 1 bájton, kettes komplemens kódban tárolt számokra
vonatkoznak.

10 = 00001010(2)
20 = 00010100(2)
10∧∧∧∧20 = 00001010(2) ∧ 00010100(2)=0

00001010(2)
00010100(2)
00000000(2)

-10=11110110(2)
 20=00010100(2)
-10∧∧∧∧20 = 11110110(2) ∧ 00010100(2)=20

11110110(2)
00010100(2)
00010100(2)

Amint a példákból látszik, a két számot átalakítás után 8 bitesre kell kiegészíteni, oly
módon, hogy a pozitív számok elejéhez hozzáírjuk a szükséges számú 0-t, negatív
számoknak pedig 8 biten felírjuk a kettes komplemens kódját, majd ezután végezzük
el bitenként a logikai műveletet. A végeredményt decimális alakban úgy kapjuk meg,
hogy az első helyen álló bit értékétől függően vagy közvetlenül (ha 0, akkor pozitív a
szám), vagy a kettes komplemens kódban történő ábrázolást figyelembe véve (ha 1,
akkor negatív a szám) alakítjuk decimálissá a bináris alakú számot.
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Gyakorló feldatok
Logikai műveletek

EredményElső Binárisan Művelet Második Binárisan Bináris Decimális
10 00001010 ÉS 13 00001101
-10 11110110 VAGY -65 10111111
23 00010111 ÉS 34 00100010
65 01000001 VAGY 56 00111000
38 00100110 ÉS 23 00010111
-87 10101001 VAGY 45 00101101
93 01011101 ÉS 97 01100001
53 00110101 VAGY -45 11010011
86 01010110 ÉS -23 11101001
21 00010101 VAGY 4 00000100
34 00100010 KIZÁRÓ

VAGY
54 00110110

28 00011100 ÉS 33 00100001
77 01001101 KIZÁRÓ

VAGY
78 01001110

35 00100011 VAGY 32 00100000
66 01000010 ÉS -66 10111110
20 00010100 KIZÁRÓ

VAGY
-11 11110101

-43 11010101 VAGY 23 00010111
55 00110111 ÉS 55 00110111
39 00100111 KIZÁRÓ

VAGY
92 01011100

-23 11101001 ÉS 82 01010010
17 00010001 KIZÁRÓ

VAGY
72 01001000

99 01100011 ÉS -62 11000010
68 01000100 VAGY -64 11000000
26 00011010 ÉS 30 00011110
-99 10011101 VAGY 50 00110010
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Hardveres alapfogalmak

Hardvernek nevezzük a számítógépet alkotó mechanikus és elektronikus
eszközöket, szoftvernek pedig azokat az információkat, amelyek logikája szerint az
adatfeldolgozás történik és az eszközök működnek. A szoftver működteti a hardvert.

A szoftver tulajdonképpen azon adatok és programok összessége, amelyek megtöltik
logikai tartalommal a számítógépet, és információtartalmuk szerint működtetik a
hardvert.

A számítástechnikában fontos fogalom a kompatibilitás. Két számítógépet akkor
tekintünk kompatibilisnek egymással, ha az egyiken futó szoftver, minden változtatás
nélkül futtatható a másikon is.

Definíciók, ismertetések

- PC (Personal Computer): Személyi számítógép (negyedik generációs), központi
egysége egy mikroprocesszor.

- MIKROPROCESSZOR (Központi vezérlőegység, CPU – Central Processing
Unit): a mikroszámítógép központi egysége (egy integrált áramkör).

- ALU:(arithmetical and logic unit): Alapvető matematikai és logikai műveleteket
tud végrehajtani.

- FPU: (floating point unit): Lebegőpontos (tizedes tört) számokon végzett
számításokat végző műveleti egység.

- REGISZTEREK: Tárolják az éppen folyó számolásokhoz szükséges adatokat.
(Processzoron belüli átmeneti tároló).

- TÁRSPROCESSZOR VAGY CO-PROCESSZOR: A mikroprocesszor
működését segíti, a régebbi processzortípusok esetén különállóan tartalmazta
az FPU-t.

- OPERATÍV TÁR: Az éppen működő programnak és azoknak az adatoknak az
átmeneti tárolására szolgál, amelyeket a program használ, köznapi nevén a
„memória”.

- AZ ÓRA: Előállítja az elektromos jelet, impulzusokat küld a gép minden
részébe. A gép minden impulzusra, minden órajel ciklus alatt 1 számítási
műveletet hajt végre. A PC-k órajel sebessége pl. 100 millió órajel/másodperc
(100 MHz).

- MŰVELETI SEBESSÉG: Az a sebesség, amivel a CPU dolgozik.
- SÍNEK (BUSZOK): Csoportokba rendezve belső kommunikációs vonalak. A

számítógép részegységei közötti adatforgalmat lebonyolító vezetékek és a
hozzájuk tartozó vezérlőelemek. Az adatbusz az adatforgalmat, a címbusz a
címforgalmat bonyolítja le.

- PERIFÉRIA: minden olyan hardvereszköz, mely a számítógép működéséhez
nem feltétlenül szükséges, amely nem tartozik az ún. „alapgép”-hez.

- PORT: aljzat a be és kimeneti eszközök csatlakoztatására.
- INTERFÉSZ (INTERFACE): a számítógép valamely két eleme közötti

kapcsolódási felület.
- KONTROLLER: vezérlőegység; a perifériák vezérlésére szolgáló elektronikus

elemeket tartalmazó kártya, amely az adott külső egység kezelését, és annak a
számítógéphez történő csatolását látja el.
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- ALAPLAP(MOTHERBOARD): többrétegű integrált áramköri lap, melyen
keresztül az eszközök kommunikálnak egymással és a processzorral.

- NYÁK: nyomtatott áramköri lapok (ilyen az alaplap és a bővítőkártyák is).
- ELLENÁLLÁSOK ÉS KONDENZÁTOROK: az áramkörökben folyó áramot

szabályozzák.
- HŰTŐBORDA: a lapkákra épített fémek túlmelegedését és leállását gátolja.
- SZÁMÍTÓGÉPHÁZ: a hardverelemek biztonságos elhelyezéséhez és

működtetéséhez nélkülözhetetlen egység.
- TÁPEGYSÉG: hálózati feszültséget a számítógép számára megfelelő

feszültségűvé alakítja át.
- A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZER: a hardver és a szoftver együttese.
- KONFIGURÁCIÓ: egy konkrét kiépítettség.
- INPUT (BEVITEL): számítógépbe táplált adatok összessége.
- OUTPUT (KIVITEL): számítógép által eredményül kiadott adatok.
- FELDOLGOZÁS: a számítógép által az adatokon végzett munka.

Alapgép4

Az alapgép azoknak a részegységeknek az összefoglaló neve melyek
nélkülözhetetlenek a számítógép működéséhez. A legszűkebben vett értelemben az
alapgép nem más, mint a mikroprocesszor és az operatív tár együttese.
Természetesen a fizikai kiépítésből adódóan az alapgéphez tartozónak tarthatjuk az
alaplapot, melyen keresztül a processzor kommunikál a külvilággal.

Az alapgép részei

- KÖZPONTI VEZÉRLŐEGYSÉG (CPU – Central Processing Unit):
Irányítja az adatfeldolgozást, elvégzi az ehhez szükséges műveleteket.

- OPERATÍV TÁR (MEMÓRIA): A feldolgozáshoz szükséges adatokat
tárolja a processzor számára.

- ALAPLAP: Integrált áramköri lap, melyen keresztül a processzor és az
eszközök kommunikálhatnak egymással.

- INTERFÉSZEK: Kapcsolatot tartanak a külvilág (pl. perifériák) és az
alapgép között.

                                           
4 Melléklet: SzAI_II-1.ppt

Operatív tár (Memória)

Interfészek (Illesztők)

Processzor (CPU) Társprocesszor (FPU)
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Számítógép és processzortípusok

A processzor5

A processzor egy viszonylag nagy, általában négyzet (vagy téglalap) alakú chip,
melyből alul apró fémtűk állnak ki. A chip-en belül egy kis szilíciumlapka található,
melyre akár több millió elektronikus elemet is ráépíthetnek. (Valójában a "chip"
kifejezés a szilíciumlapkát (morzsát) fedi, ennek tokozott neve: integrált áramkör.)A
processzor a program utasításait hajtja végre egymás után, amelyek nagyon
egyszerű műveleteket írnak elő:

-egy számolási (aritmetikai vagy logikai) művelet
-egy adat memóriába írása vagy onnan történő kiolvasása,
-egy egyszerű döntés és programelágazás végrehajtása
-egy parancs kiküldése valamelyik perifériának

A processzor nagyon gyorsan számol, nagyon gyorsan hajt végre egyszerű
utasításokat, de nem „gondolkodik”. A feladatokat lépésről-lépésre el kell magyarázni
neki. Erre való a szoftver. A matematikai társprocesszorok előnye, hogy felgyorsítják
a valós számokon végzett számítási műveleteket. A processzorok egy részébe eleve
beépítik ezeket az áramköröket.

A processzorok régen akár ház méretűek is lehettek, a számítógép legnagyobb
részét alkották, de nem tudtak többet, mint egy mai zsebszámológép. A mai
processzorok akkorák, mint egy gyufásdoboz, ezért mikroprocesszornak is nevezik
őket. A „mikro” jelentése „kicsi”. A mikroprocesszor jelölése: µP, általános rövidítése:
CPU.

A mikroprocesszor legfontosabb feladatai
- a számítógép működésének vezérlése
- perifériákkal való kapcsolattartás
- matematikai műveletek végzése
- operatív táron belüli adatáramlás lebonyolítása
- adatforgalom lebonyolítása a perifériákkal

                                           
5 Melléklet: SzAI_II-2.ppt



Barhács OktatóKözpont Számítástechnikai alapismeretek modul 4. Fejezet

33.

A processzor működése

A processzor működése során kiolvassa a memóriából a soron következő utasítást,
meghatározza a műveletet és a hozzá szükséges adatokat, elvégzi a meghatározott
tevékenységet, majd a kapott eredményt eltárolja. Miután a processzor elvégezte a
fenti tevékenységsort, rátér a következő utasítás végrehajtására és a sor a
végtelenségig folytatódik. Fentiekből következik, hogy a memóriának két műveletet
kell értelmeznie, olvasást illetve írást. A memóriának természetesen olyannak kell
lennie, hogy a processzor meg tudja benne találni az utasítást illetve a hozzá tartozó
adatokat, azaz minden egyes tárolóelemnek címmel kell rendelkezni. Ez a tárolócím -
az egyszerűség kedvéért - egy sorszám 0-tól a memória méretéig.

Az utasítás beolvasása a processzorba
Ahhoz, hogy ezt képes legyen a processzor megtenni, szüksége van arra az
információra, hogy hol találja meg ezt az utasítást a memóriában. Ez a memóriacím
található az IP (instruction pointer - utasítás mutató) regiszterben. Ez még kevés,
ugyanis ha megtalálta az utasítást és kiolvasta a memóriából, akkor a kiolvasott
utasítást valahol el kell tárolni. Erre való az IR (instruction - utasítás) regiszter.

A beolvasott utasítás dekódolása, elemzése
Miután beolvastuk az utasítást, nekiláthatunk az értelmezésének. Az utasítások
mindig két részből állnak: az utasítás kódjából, amely meghatározza, hogy milyen
műveletet kell végrehajtani, illetve az operandusokból, amelyek meghatározzák, hogy
milyen adatokkal kell elvégezni az adott műveletet, illetve azt, hogy az eredmény hol
tárolódjon. A beolvasott utasítás (IR) nem biztos, hogy a teljes utasítást tartalmazza,
az viszont biztos, hogy az utasítás kódját igen. Azért nem tartalmazhatja minden
esetben a szükséges adatokat (illetve azok címeit), mert az olvasáskor még nem
tudjuk azt, hogy milyen műveletet olvasunk, így arról sincs információnk, hogy az
adott műveletnek hány és milyen operandusa van. Utóbbi tulajdonságok viszont
benne vannak az utasítás kódjában. (Nyilván egy összeadás utasítás több
operandust tartalmaz, mint egy olyan utasítás, amely eggyel megnöveli egy regiszter
értékét). Azaz megtörténik az utasításkód értelmezése, melynek alapján az ALU
(arithmetical and logical unit - aritmetikai és logikai műveletvégző egység) tudomást
szerez arról, hogy milyen műveletet kell majd elvégeznie és kiderül, hogy még milyen
egyéb részek tartoznak az utasításhoz, azaz mennyi adatot kell még beolvasni a
memóriából ahhoz, hogy komplett legyen az utasítás és meghatározhatók legyenek
az operandusok.

Az operandusok beolvasása
Ebben a fázisban kiolvasásra kerülnek a memóriából az operandusok címei (ha ez
szükséges) illetve maguk az operandusok. Ezek kétfélék lehetnek, vagy a
memóriában vannak (és akkor onnan ki kell olvasni őket), vagy regiszterek és akkor
már a processzorban tartózkodnak. Az ALU két segédregisztere szolgál arra, hogy a
kiolvasott operandusokat tárolja (LR1 és LR2, latch - segédregiszter). Általában az
ALU maximum kétoperandusú műveleteket képes végrehajtani, természetesen, ha
speciális műveletvégző egységgel van dolgunk, akkor a maximális operandus
számnak megfelelő segédregiszterre van szükségünk.
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A művelet végrehajtása
Miután összeállt, hogy mit kell csinálni és az, hogy milyen adatokkal, az ALU
elvégezheti az utasítást. Az eredményt - a tárolás céljára - egy harmadik
segédregiszterbe teszi (LR3).

Az eredmény tárolása
Az utasítás tulajdonságának függvényében az eredmény az LR3 regiszterből vagy
valamelyik regiszterbe vagy az utasításban meghatározott memóriacímre kerül
(persze két lépésben, először a DR regiszterbe és csak utána a memóriába).

A következő utasítás címének meghatározása
Miután az utasítást elvégeztük, meg kell határozni azt a címet, ahol a
programvégrehajtás folytatódni fog. Ha a programunk szekvenciális, azaz a
memóriában a következő címen levő utasítást kell végrehajtani, akkor az IP-t
annyival kell megnövelni, amilyen hosszú az adott utasítás volt. Ha valahol egészen
máshol kell a programvégrehajtást folytatni, az általában olyan utasítás, amelynek
végrehajtása után valamely regiszter tartalmazza a folytatás memóriacímét. Így ezt a
címet kell az IP-be beírni. Az utasításciklus véget ért és a processzor rátérhet a
következő utasítás végrehajtására, azaz visszatérhet az 1. pontra.

Az Intel architektúra fejlődése

Az első PC-t az IBM készítette az Intel cég mikroprocesszorával 1981-ben. Az Intel
processzorok fejlődése:

- 8086 és 8088: eredeti PC-kben és XT-kben.
- 80286: innentől AT gépeknek hívjuk és a processzor száma szerint

azonosítjuk a számítógépeket.
- 386 (386SX, 386DX)
- 486 (486SX, 486DX)
- 486 DX 2 (kétszerezett belső órajelű 486-os)
- 486 DX 4 (háromszorozott belső órajelű 486-os)
- Pentium (majd Pentium MMX)
- Pentium Pro
- Pentium II
- Pentium III (1999-től)
- Pentium IV (2001-től)
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A CISC- és a RISC- processzorok

A processzoroknál alapvetően két különböző felépítést különböztetünk meg: a CISC-
(Complex Instruction Set Computer= teljes utasításkészlet) és a RISC- architektúrát
(Reduced Instruction Set Computer = csökkentett utasításkészlet). A két
technológiával készült processzoroknak különbözik az utasításkészletük.

A CISC processzorok több tárolóműveletet képesek végezni az összetett
utasításkészlet segítségével. Ezt ugyan korlátozza a szükséges regiszterek száma,
de emeli a vezérlőegységgel szemben támasztott követelményt.

Az egyre gyorsabb processzorok eléréséhez új utat kellett találni, tehát a
processzorok architektúrája megváltozott. Amikor megvizsgálták a hagyományos
számítógép-alkalmazásokat, úgy találták, hogy az összes utasítás ötöde fordul
nagyon gyakran elő, a maradék jóval ritkábban. Ezért csökkentették az
utasításkészletet és az utasítások formátumát. A RISC filozófia célja tehát az, hogy
kisebb, olcsóbb áttekinthetőbb processzorokat építsenek.

Ehhez a processzor utasításkészletét a legfontosabb és leggyakrabban használt
műveletekre csökkentették. A RISC-architektúra további jellegzetessége, hogy
jobban leválasztott buszrendszerrel és egymástól független feldolgozóegységekkel
rendelkezik. Ez teszi lehetővé a műveletek párhuzamos feldolgozását, és a gyorsabb
átbocsátó képességet.

Számítógéptípusok

A számítógépeket három nagy csoportra oszthatjuk mikro, mini ill.
nagyszámítógépekre. A különbség elsődlegesen a teljesítményben jelentkezik, bár
a különböző géptípusokat, más környezetben, eltérő feladatokra használják fel. Míg
a mikrogépek elsősorban az otthoni ill. a kisebb üzleti feladatok végrehajtásában
használhatóak, addig a minigépek inkább a közép és nagyvállalati környezet
számítástechnikai igényeit elégítheti ki. A nagygépeket speciális, nagy teljesítményt
kívánó, párhuzamosítható programok azonos időben történő végrehajtására
használják előszeretettel. Míg a mikrogépek CISC architektúrájúak, addig a
minigépek inkább RISC, a nagygépek pedig vagy egyedi ún. skalár vagy CISC típusú
processzorokat használnak.
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Memóriatípusok

ROM (Read Only Memory)
Csak olvasható memória. A mikroprocesszor a ROM tartalmát felhasználhatja, de
nem változtathatja meg. A ROM tartalma a gép kikapcsolása után is megmarad, és
bekapcsoláskor ismét rendelkezésre áll. Olyan információkat tartalmaz, amelyekre
gyakran van szükség, és nélkülük a számítógép működésképtelen lenne.

RAM (Random Acces Memory)
Véletlen hozzáférésű, olvasható, írható memória. A számítógép kikapcsolásakor a
RAM tartalma elvész, mivel az adatok tárolása elektromos feszültségszintek
felhasználásával történik.

Cache
Nagyon gyors elérésű, általában címeket, vagy alacsony szintű utasításokat
tartalmazó statikus memória.

Az operatív tár

Az éppen működő programnak és azoknak az adatoknak az átmeneti tárolására
szolgál, amelyeket a program használ. Ha az adatok egy részére már nincs szükség,
helyükre újak kerülhetnek. A betölthető programok méretét korlátozza az operatív tár
kapacitása. A memória rekeszekre van osztva, minden rekeszbe egy adatelemet
helyezhetünk el. Ha valamilyen adatot beteszünk a memóriába tudnunk kell, hogy
hol, melyik rekeszben van. Ennek érdekében a rekeszek meg vannak címezve, és
ezeken a címeken kell elhelyezni, ill. lehet elérni az adatokat. A megcímezhető
tartományt meghatározza a mikroprocesszor típusa, hiszen egy 20 bites címzéssel
dolgozó processzor 1024*1024 bájtot vagyis 1024 kB-ot tud megcímezni(XT). A 20
bites címtartomány az ún. szegmens és offszetcímből áll. A mai gépek 32 bites
címzést alkalmaznak, ez maximálisan 4 GB memória megcímzését teszi lehetővé. Az
elterjedt RAM típusok mindegyike dinamikus, tehát állandó tápfeszültséget igényel,
állandóan frissíti a tartalmát, azaz újraírja a tárolt adatokat akkor is, ha egyébként
nem változtak meg. Sebességük jellemzésére a hozzáférési időt szokás megadni,
nanosecundumban (ns). Az XT-286-os típusok a DIP RAM-ot használtak. Ez külsőre
egy általános chip-nek néz ki (szürke hasáb, fémlábakkal), 4 és 1 bites típusa létezik.
Az alaplapon lévő foglalatokba lehet elhelyezni, paritásbit elhelyezésére csak ritkán
van lehetőség. A DIP RAM-okat nyákra szerelve SIMM és SIPP típusú RAM
modulokat kezdtek gyártani. Ezeknél már kettévált a paritásos és paritás nélküli
változat. A paritásbit ellenőrzőértéket tárol, ennek segítségével észleli az előforduló
hibákat (a javításra irányuló próbálkozásai azonban nemigen sikerülnek). A SIMM
modulok nagyon elterjedtek 386, 486, és Pentium kategóriájú gépekben is
használatosak. Fő előnyük a SIPP modullal szemben, hogy az alaplapon levő
csatlakozósoron kívül a foglalat két végén elhelyezett támasztók is rögzítik.
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Ellenőrző kérdések
I.
KÉREM VÁLASSZA KI A HELYES MEGOLDÁST!

1. Mi a hardver?
a., A számítógép fémből készült alkatrészei.
b., A számítógép elektronikus és mechanikus részegységeinek összessége.
c., A számítógéphez vezetékkel kapcsolódó eszközök.

2. Mi az operatív tár?
a., winchester
b., memória
c., floppy

3. Mi tartozik az alapgéphez?
a., monitor
b., alaplap
c., egér

4. Melyik a processzor belső egysége?
a., ALU
b., ROM
c., VGA

5. A RISC processzorok
a., ugyanolyan felépítésűek, mint a CISC típusúak
b., kevesebb utasítással rendelkeznek, mint a CISC típusúak
c., több utasítással rendelkeznek, mint a CISC típusúak

6. Melyik fogalom köthető egy számítógép architektúrához?
a., gigagép
b., minigép
c., közepes teljesítményű gép

7. Mihez köthető a DX2 kifejezés?
a., regiszterekhez
b., processzor utasításkódhoz
c., INTEL processzortípus-családhoz

8. Hogy hívjuk a csak olvasható memóriát?
a., ROM
b., RAM
c., CACHE

9. Mit jelent az FPU kifejezés?
a., lebegőpontos számítási egység
b., INTEL processzortípus család
c., átviteli vonal

10. Mik a regiszterek?
a., adatátviteli vonalak
b., a processzor belső tárolóegységei
c., amivel a RISC processzorok kommunikálnak a CISC típusúakkal
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II.
KÉREM DÖNTSE EL, HOGY IGAZ, VAGY HAMIS-E AZ ÁLLÍTÁS!

1. A konfiguráció a számítógépre telepített szoftverek összessége.
igaz
hamis

2. A CPU az alapgép része.
igaz
hamis

3. A periféria az alapgép része.
igaz
hamis

4. A mini és mikrogépek architektúrája megegyezik.
igaz
hamis

5. A RAM a csak olvasható memóriát jelenti.
igaz
hamis

6. A nagygépekben jellemzően CISC típusú processzorokat használnak.
igaz
hamis

7. A CACHE a processzoron belül található.
igaz
hamis

8. A 80286DX4 egy INTEL processzortípus elnevezése.
igaz
hamis

9. A portok illesztők, melyeken keresztül perifériákat kapcsolhatunk a
számítógéphez.

igaz
hamis

10. A számítógép műveletvégzési teljesítményét befolyásolja az órajel.
igaz
hamis

III.
KÉREM VÁLASZOLJON A FELTETT KÉRDÉSEKRE!

1. Mit jelent a kontroller kifejezés?
2. Mik az alapgép részei?
3. Mi a különbség a RISC és a CISC típusú processzorok között?
4. Milyen számítógéptípusokat ismer?
5. Melyik volt az első nagy tömegben gyártott INTEL processzor?
6. Hogyan működik a processzor?
7. Mi a különbség a ROM és a RAM között?
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Mikroszámítógép6

A mikroszámítógép CPU-ból, tárból (ROM, RAM), I/O (beviteli-kiviteli) egységekből
és az összekötő BUSZ rendszerből, és egyéb kiegészítő elemekből áll.

Működése: a tárakba beírt programokat a processzor hívja le és hajtja végre. A
mikroszámítógépek assembly szintű programnyelven programozhatók.

Alkalmazási területei:
- Digitális órák, kalkulátorok, játékok stb. (általában egyetlen IC-ből áll).
- Ipari vezérlők, automatizálási elemek, mosógépvezérlők célszámítógépek

stb. (általában egyetlen áramköri kártyára korlátozódik csupán).
- Számítógépek: személyi számítógépek (PC), célszámítógépek

(játékkonzol)

A mikroszámítógépek felépítése

A sokféle mikroszámítógép felépítése lényegében azonos. Abban különböznek
egymástól, hogy hány bites a buszrendszere, és a műveletvégző egysége. A
mikroszámítógépnek három busza van mely alkalmas az adat és jel átvitelére, a
buszok össze vannak kötve a processzorral, a tároló elemekkel, valamint az I/O
eszközökkel. A CPU folyamatosan részt vesz az adatok küldésében vagy
érzékelésében a tároló egyik helyéről valamelyik I/O eszközbe vagy eszközből a
tárolóba stb. A mikroszámítógépben valamennyi adat átvitele a CPU által ellenőrzött.
Amikor a CPU adatot küld egy másik számítógép elemnek, ezt a műveletet írásnak
(WRITE) nevezzük. Amikor a CPU adatot érzékel egy másik elemből, ezt a műveletet
olvasásnak (READ) nevezzük.

A CÍM-busz (ADDRESS BUS) egyirányú busz, mert az adat csak a CPU-ból folyik a
tárolóba vagy az valamelyik I/O elemhez. A 16 bites címbusz 216=65536 különböző
címet jelent, a címek mindegyike megfelel egy tárolóterületnek vagy egy I/O
eszköznek. Amikor a CPU kommunikálni, írni vagy olvasni akar, a 16 bites cím
(A0...A15) rákerül a címbuszra. A címbiteket dekódolják, úgy választják ki a
megfelelő tárolóterületet vagy I/O eszközt.

Az ADAT-busz (DATA BUS) kétirányú, mert az adatok CPU-ba mennek, vagy onnan
jönnek. Az olvasási művelet alatt az adatbuszon levő adatokat érzékeli a CPU mint
bemeneteket. Az írási művelet alatt a CPU adatvezetékei, mint kimenetek vannak
aktivizálva. Az adatszó minden esetben 16 bites, mert a CPU 16 bites adatokat kezel
ezért a mikrogép is 16 bites.

A VEZÉRLŐ-busz (CONTROL BUS) jelei széles körben változnak a
mikroszámítógép kialakításától függően. A vezérlőbuszon olyan jelek vannak, melyek
szinkronizálják a különálló elemek működését. Ilyen vezérlőjel: a R/W, CPU RES
bemeneti törlő jele, az INT a CPU megszakítás kérés jele.

                                           
6 Melléklet: SzAI_III-1.ppt
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Bemeneti kimeneti eszközökből a mikrogép egyszerre többet tud kezelni. Mindegyik
eszköz össze van kötve a mikroszámítógép buszrendszerével a saját illesztő
áramkörén keresztül.

Sok mikrogép kialakításában a CPU nem tesz különbséget a tárolók és az I/O
eszközök között és mindegyikkel azonos jelekkel és módon kommunikál. Az I/O
eszközök megszakíthatják a program végrehajtását, a RAM-nak és a ROM-nak nincs
megszakítási lehetősége.

A mikroszámítógépek jellemző perifériái

A külvilággal való kapcsolattartásnak eszközei alkotják a perifériákat, pl.: monitor,
billentyűzet, nyomtató, stb. A processzor a perifériákat egy-egy illesztő és vezérlő
egységen keresztül éri el és irányítja. Az interface (vezérlő és illesztő) áramkör vagy
a perifériában található és szabványos csatlakozón keresztül tart kapcsolatot a
központi egységgel, vagy önálló egységként helyezkedik el a központi egységhez
kapcsoltan.

A leggyakrabban használt perifériatípusok
- SZABÁLYOZÁSRA, VEZÉRLÉSRE HASZNÁLT PERIFÉRIÁK: az

adatfeldolgozást, a számítógép működését, perifériákkal való
kapcsolattartását segítik elő (tápegység, videókártya stb.)

- A MÁSODLAGOS TÁRAK (bár nem tekintendő perifériáknak, de a
processzor perifériaként kezeli): Az adatok hosszú távú, költségérzékeny
tárolására szolgálnak (merevlemezek, optikai tárolók stb.).

- BEVITELI (INPUT) ESZKÖZÖK: Adatok számítógépbe való bevitelére
szolgálnak (billentyűzet, egér stb.)

- KIVITELI (OUTPUT) ESZKÖZÖK: Számítógép által feldolgozott adatok
megjelenítésére szolgálnak (monitorok, nyomtatók stb.).

- BE ÉS KIVITELRE EGYARÁNT HASZNÁLT (INPUT-OUTPUT)
ESZKÖZÖK: Mindkét irányú kommunikációt megvalósító eszközök
(modem, hálózati kártya stb.).
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Ház, tápegység7(vezérlési perifériák)

A számítógépház a valódi házhoz hasonlóan a benne lévők védelmére szolgál.
Másik funkciója a gép által generált elektromágneses „zajok” elfedése, tehát a
szellős, fedél nélküli gépek zavarhatják a híradástechnikai berendezések működését
(persze legtöbbször csak a szomszédét). A házak többféle méretben készülnek, az
igényeknek megfelelően. Asztali kategóriában (tehát nem laptop, palmtop) a
legkisebb a slim line. Jellemzően egy 5,25”-os és 1-2 darab 3,5”-os szerelőhellyel
rendelkeznek. A kártyák az alaplappal párhuzamosam helyezhetők el egy illesztő
beiktatásával. Minden a méretcsökkentésnek van alárendelve, manapság már csak
elvétve használatosak. Eggyel nagyobb kategória a baby ház. Fő jellemzője a fekvő
kivitel. Bővíthetősége általában korlátozott, viszonylag kevés a keretek száma. Álló
változata a mini torony, ami könnyebben szerelhető. Ehhez hasonló a midi torony,
amely már több bővítési lehetőséget kínál. A felső kategória a nagy torony, bőséges
bővítési lehetőségekkel és második ventillátorral. Léteznek beépített hangszórókkal
ellátott „multimédiás” házak is. A hálózatokat kiszolgáló számítógépeket
(szervereket) általában speciális lehetőségeket kínáló házakba építik.

A régebbi házak kezelőfelülete power gomb, esetleg kapcsoló, reset gomb, valamint
turbó gomb. Ezek mellé keylockot, billentyűzetzárat is elhelyeztek. Ennek működését
az alaplapi csatlakozás mellőzésével kiküszöbölhetjük. Léteznek „sebességmérős”
kijelzővel ellátott típusok. Ezek a LED kijelzők előre beállított értéket mutatnak,
semmi közük a processzor valós órajeléhez. Persze léteznek valódi órajelet mérő és
jelző típusok is, ezek LCD megjelenítőt használnak és a sebesség mellett visszajelzik
a BIOS által végzett indítóteszt eredményét is. Ezen típusú házak ára arányos az
általuk nyújtott többletszolgáltatással (méregdrágák). Az alkatrészek házban történő
elhelyezésekor figyelembe kell venni, hogy levegőáramlás elegendő legyen a
hűtéshez. Ez akkor érhető el, ha nem zsúfoljuk össze szorosan a kártyákat, és a
processzorhűtőt sem takarjuk le belógó kábelekkel, buszokkal. Modern, nagy
sebességű HDD használata esetén a felette levő keretet hagyjuk üresen, illetve
tegyünk a keretbe hűtősort. Ezt a módszert CD-íróknál, illetve gyors CD olvasóknál is
érdemes alkalmazni.

A tápegység általában a ház szerves része, de külön is cserélhető. Feladata a
hálózati feszültség transzformálása a gép számára szükséges feszültségekre. Újabb
szabvány az ATX, ez az új tápfeszültségeken túl előírja a házon lévő kivezetések
pontos helyét, formáját, az alaplapon a memória, processzor és a buszok helyét is. A
Pentium II-III kategóriájú alaplapok, és processzorok, memóriák érzékenyebbek a
tápfeszültség minőségére, ezért alapvetően ATX típusú tápegységgel érdemes
használni ezeket. Az ATX szabvány lehetővé teszi, hogy egy gépet erősen
csökkentett fogyasztású üzemmódba helyezzünk (sleep, szinte kikapcsolt állapot,
fogyasztás az eredeti 3-4%-a), és távolról hálózaton ill. telefonon (modemmel)
keresztül küldött jellel felélesszünk, és használat után a beállított idő elteltével a gép
ismét „alvó pozícióba” kerül.

                                           
7 Melléklet: SzAI_III-2.ppt
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Másodlagos tárak

A program és az adatok tárolására szolgálnak. A mágnes vagy optikai alapú
adathordozókon nagy mennyiségű adat hosszabb időre (évekig is) tárolható.

Mágneslemez tárak

A mágneslemez kör alakú, anyaga műanyag vagy fém, a felületét pedig
mágnesezhető anyag borítja. Az adatot hordozó bitek értékét a lemez egy-egy kis
elemi felületének mágenesezettségi szintje szabja meg. A mágnesezettségi szintek
leolvasását és írását az író-olvasó fej végzi. A fej a mágneses felület bármely pontját
eléri, mert a lemez is és a fej is mozog.

Alapfogalmak:
- SÁV: Az egy körülfordulás alatt, egy lemeztányéron elérhető adatok

összessége.
- CILINDER: Az egy menetben elérhető sávok összessége, a cilindert

tulajdonképpen olyan hengerpalástként kell elképzelni, melyet az egymás
alatt lévő sávok alkotnak a merevlemez esetében.

- SZEKTOR: A mágneslemez sávjainak felosztása részekre, a legkisebb
írható ill. olvasható adatrész.

- CLUSTER: Szektorcsoport, az operációs rendszer által egy menetben
írható ill. olvasható lemezterület.

- REPÜLÉSI MAGASSÁG: A hajlékonylemezes meghajtók kontaktfejesek,
vagyis a fej hozzáér a lemez felületéhez (emiatt a lemez forgási
sebessége is jóval alacsonyabb, mint a merevlemezeké). A
merevlemezeknél a fej nem ér hozzá a lemezhez. Az a magasság, ami a
fej olvasó-író része és a lemez felülete között van a repülési magasság
(kb. 0,0003 mm).

- PARTÍCIÓ: A merevlemez egy elkülönített egységként kezelt része. Ha
egy merevlemezen több partíció van, az a rendszerben különböző
eszközként jelenik meg.

- PARTÍCIÓS TÁBLA: A merevlemezek legelső szektorában elhelyezkedő
táblázat, mely a merevlemezen lévő partíciók fizikai elhelyezkedését
tárolja.

- BOOT SZEKTOR: A hajlékonylemez, vagy a partíció 0. sávjának 1.
szektora, ez tartalmazza a rendszerbetöltéshez (bootolási folyamat)
szükséges adatokat.

- FORMÁZÁS: Ahhoz, hogy egy merev vagy hajlékonylemezt használatba
tudjunk venni, ki kell alakítani egy struktúrát, ami meghatározza, hogy az
adatok milyen formában tárolódjanak. A formázás szektorokat hoz létre a
lemezen (tulajdonképpen a szektorhatárok kijelölését jelenti, egy-egy
jelölőbit beírásával).
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Hajlékonylemez (floppy)8:

Műanyagból készül, hajlékony mágneslemez, cserélhető, mindkét oldalán tárolhatók
adatok. A floppy lemez egy filcbélésű négyzet alakú borítóval van ellátva. Óvatosan
kezeljük. A hajlékonylemezek mérete 3,5' (col) ez az ún. kisfloppy, ill. a ma már nem
elterjedt 5,25' ún. nagyfloppy.

Lehetőségünk van a hajlékonylemezt csak olvashatóvá tenni, ezt nevezzük
írásvédelemnek. Az 1,2 Mb-os lemezt az írásvédelmi ablak leragasztásával, míg az
1,44 Mb-ost a írásvédelmi ablak kinyitásával, az ablakzáró kapcsoló átállításával
tudjuk írásvédetté tenni.

Egy lemez tárolókapacitása attól függ, hogy hány oldalas, mennyi sáv van egy
lemezen, illetve egy sávot hány szektorra osztottak fel. Egy szektor tárolóképessége
512 Byte. (A szektor a legkisebb önállóan kezelhető egység).

Lemezcímkék jelentése
DS-Double Sided-(2S -2 Sided) kétoldalas lemez
DD-Double Density (2D-2 Density) duplasűrű adattárolás
HD-High Density (HC-High Capacity) magas tárolási sűrűség
Softsector tetszés szerinti formátumra formázhatjuk

DS,DD
(5,25 ') 360 Kbyte 2 oldal x 40 sáv x 9 szektor x 512 Byte 368640

Byte
DS,HD
(5,25 ') 1,2 Mbyte 2 oldal x 80 sáv x 15 szektor x 512 Byte 1228800

Byte
DS, DD
(3,5') 720 Kbyte 2 oldal x 80 sáv x 9 szektor x 512 Byte 737280

Byte
DS, HD
(3,5') 1,44 Mbyte 2 oldal x 80 sáv x 18 szektor x 512 Byte 1474560

Byte

                                           
8 Melléklet: SzAI_III-3.ppt
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Merevlemez (winchester)9:

A lemez anyaga fém, az adattárolás sűrűsége, a formattált lemez tárolókapacitása,
az adatok elérésének sebessége jóval nagyobb, mint a floppylemezek esetében. A
merevlemezek kis felületen igen sok adatot képesek tárolni, de ezzel együtt
érzékenységük is igen nagy. A porszemcsék igen nagy rombolást tudnának
véghezvinni az érzékeny felületen, ezért maguk a lemezek egy légmentes tokba
vannak zárva.

A lemezegység tartalmaz egy villanymotort, ami a lemezt forgatja, és egy elektronikai
és mechanikai elemekből álló szabályozó szerkezetet, ami az író-olvasó fejet
mozgatja, és biztosítja a fej és a lemez felülete közötti igen kis távolság folyamatos
megtartását. A fejnek közel kell lennie a lemezhez, de nem szabad érintkeznie a
felülettel, mert a mágneses réteg megsérülhet, és ez adatvesztéssel jár. A
háttértárak és a számítógép között kétirányú adatáramlás lehetséges.

Adatolvasáskor a forgó lemez fölött az olvasást végző program a fejet a betöltendő
adat elhelyezkedésének megfelelő pozícióba állítja. Amint egy-egy bitet reprezentáló
elemi felület a fej alá kerül, a fej érzékeli annak mágnesezettségét, és megfelelő
elektromos jelet generál. Az egyest és nullát jelentő elektromos jeleket a meghajtó az
alapgéphez továbbítja, ott az operatív tár bitjei a jelek alapján állnak be. Az operatív
tárba betöltött értékek a lemezen levő bitek másolatai.

Sok esetben előfordul, hogy a lemezen használhatatlan rossz (ún. „bad”) szektorok
alakulnak ki. Ennek két oka lehet. Az egyik valamilyen külső behatás, pl. írás vagy
olvasás közben a számítógépházat ért ütés. Ilyenkor az író-olvasó fej az ütődéstől
„ugrik” egyet és nekiverődik a lemezfelületnek. Mivel ez a felület nagyon érzékeny az
ütődés helyén olvashatatlanná válik a szektor tartalma.

                                           
9 Melléklet: SzAI_III-4.ppt
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A másik eset a lemezek kapacitásnövekedésének köszönhető. Mivel a lemezen a
sávok nagyon közel vannak egymáshoz ezért előfordulhat, hogy néhány sáv „áthúz”,
vagyis átmágnesezi a mellette lévő sávot is. Ilyenkor az érintett sáv eldeformálódik
és a deformálódás helyén a szektor olvashatatlanná válik. Ezt a jelenséget az ún.
alacsony szintű formázással tudjuk megszüntetni.

A mágneses háttértárak legfontosabb jellemzői:
- KAPACITÁS: Az adathordozón tárolható maximális adatmennyiséget adja

meg.
- HOZZÁFÉRÉSI IDŐ: Gyorsaságra jellemző adat, megmutatja, hogy

mennyi az az idő, ami az író-olvasó fej nyugalmi állapota és a megfelelő
adat eléréséhez vagy felírásához szükséges fejpozícionálás közt eltelik.

- ADATSŰRŰSÉG: A lemezhordozó egységnyi felületén elférő
adatmennyiséget mutatja meg (bpi – bit/inch).

- SÁVSŰRŰSÉG: Az a szám, amely a koncentrikus kör belseje felé
haladva megadja, hogy 1 inch hosszú felületen hány sávot tudunk
elhelyezni (tpi - track/inch).
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Optikai tárak

CD-ROM10

"Kinek kell ez az új ezüstlemez?" - kérdezték többen is a Philips cég vezetőitől 1982-
ben a fogyasztói elektronikai ipar konferenciáján, ahol az audió CD bemutatásra
került. Azóta a fogyasztók már megválaszolták ezt a kérdést. De mi áll a CD lemezek
népszerűségének hátterében?

A CD lemezek optikai adattárolók, amik egyaránt alkalmasak analóg és digitális jelek
rögzítésére is. Ezek az optikai lemezek (más néven Compact Disc-ek, Laser Disc-ek,
Mini Disc-ek, stb.) négy területen múlják felül a mágneses technológiával működő
adattárolókat:

- TÁROLÁSI SŰRŰSÉG: A lemez olvasása és írása lézersugárral történik.
Mivel a fény sokkal kisebb felületre fókuszálható, mint a mágneses tárolók
elemi tárolófelülete, a jelenlegi (1998-as) elérhető sűrűség kb. tízszerese
a merevlemeznek.

- ÉLETTARTAM: A várható élettartam a gyorsított öregedésvizsgálatok
alapján kb. 10-100 évre becsülhető, típustól függően.

- ÁR: Az optikai adathordozók előállítási költsége általában elég alacsony.
Míg egy egyszer írható, üres CD lemez tárolókapacitása kb. 400-szorosa
egy hajlékony lemezének, árban alig térnek el egymástól.

- CSERÉLHETŐSÉG: Mivel a használaton kívüli CD lemezek zárt helyen
tárolhatók, a cserélhetőség egyben nagyobb adatbiztonságot is jelent. A
merevlemezhez képest a CD kevésbé érzékeny a külső mechanikai
hatásokra, de tönkretehető ütéssel, karcolással, vagy agresszív gázokkal.

A CD optikai tároló, mint rendszer két részből áll: az adathordozóból (CD), ami az
adatot rögzíti, és az adatok felírására vagy olvasására szolgáló eszközből, amit
meghajtónak vagy olvasónak nevezünk - az adathordozókon lévő adatoktól függően.
A lemezen található adatok kódolása négyszintű. Az adattárolási hierarchia legalján
található a fizikai kódolás (ami mikroszkopikus méretű lyukakkal és a köztük lévő ép
felületekkel kerül megvalósításra), ezt követi a lemez sávszervezése. A harmadik
szinten a sávokra épülő állománykezelő rendszer található, és végül az alkalmazói
program következik. (Az eredeti leírásokban - CD-DA - csak az első két szint van
jelen). Az optikai lemezek népes családjában az audió CD volt az első. Óriási
fogyasztói népszerűségének köszönhetően bevezették a lemezen a digitális
hanganyag helyett a digitális számítógépes adatok tárolását is, ezzel megszületett a
CD-ROM.

A szabványos CD-ROM lemez 650 Mb (74 perc). A régebbi hordozók WORM (Write
Once Read Many) típusúak voltak, de ma már az írható CD (CD-R) után megjelent
az újraírható (CD-RW) formátum is, sőt megjelentek a nem szabványos méretű (700
Mb-80 perc) lemezek is.

                                           
10 Melléklet: SzAI_III-5.ppt
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CD ROM olvasása

A lemezen tárolt adatokat a CD-ROM meghajtó olvasó fejéből az adatpályára
irányított lézersugár olvassa ki. A lyukakról visszaverődő sugár erősen szóródik, így
innen jóval kevesebb fény kerül vissza az optikai fejhez, mint a sima részekről. Az
optikai fejben elhelyezett detektor érzékeli a visszavert fénymennyiség-arányos
elektromos áramot, majd a számítógép számára is értelmezhető digitális adatokká
alakítja.

Jellemzőik:
- valamennyi spirál alakú sávon rögzíti az adatokat, és a rögzítéshez

lézersugarat használnak,
- 1,2 mm vastag poli-carbonát lemez közepén egy 1,5 cm-es pozícionáló 

 lyukkal rendelkeznek,
- az optikai adattárolás technológiai megvalósításában nagy mennyiségű

adat  rögzítésére alkalmasak,
- az adatok elérési ideje rövid,
- igénytelenek, hosszú élettartamúak, a külső behatások ellen

ellenállóképesek,

DVD-ROM
A CD-ROM-ok kifejlesztése után megnőtt a kereslet a számítógépes rendszerrel
otthon lejátszható mozifilmek iránt. Erre a feladatra a CD lemezek kapacitása
kicsinek bizonyult, ugyanis egy film csak két CD-I lemezre fért rá. A filmipar ezt
tarthatatlannak találta, így 1994-ben a Warner Brothers által vezetett Hollywood
Advisory Group (tanácsadó csoport) megfogalmazta a kifejlesztendő új
adathordozóval szemben támasztott igényeit:

- egyetlen lemezen lehessen tárolni egy teljes filmet (135 perc)
- a kép legyen jobb minőségű a fogyasztói rendszereknél
- legyen kompatibilis a surround és egyéb jó minőségű hangrendszerekkel
- 3-5 nyelvű szöveg kísérhesse a képeket
- legyen másolás ellen védett
- több képméretarány közül lehessen választani
- a tartalom több változata legyen a lemezen
- legyen korhatárhoz köthető a film megnézése

Két irányban indultak meg a fejlesztések: az első tábort a Philips és a Sony vezette,
ők alkották meg az MMCD (Multimedia CD) és a hdCD (high density CD)
adathordozókat; a másik tábort a Toshiba, Matsushita és a Time Warner vezette, ők
az SDCD (Super Density CD) kifejlesztői. 1995-ben az érintett vezető cégek (Hitachi
Matsushita, Mitsubishi, Philips, Pioneer, Sony, Thomson, Time Warner, Toshiba és
JVC) megállapodtak az alapvető műszaki paraméterekben, és az új adathordozót
DVD-nek nevezték el. Bár eredetileg ez csupán fantázianév volt, két jelentést is
tulajdonítanak neki: Digital Video Disc (digitális videolemez), vagy Digital Versatile
Disc (sokoldalú digitális lemez).

A DVD szabvány egyrétegű egy, kettő ill. kétrétegű kétoldalas lemezt definiál 4,7;
9,4; ill 17,1 GB kapacitással. Ez mind a nagyobb multimédiás termékek, mind a
hatalmas tárolókapacitási igény által megfogalmazott elvárásoknak megfelel.



Barhács OktatóKözpont Számítástechnikai alapismeretek modul 5. Fejezet

48.

Szalagos tárolók

A szalagos egységek a normál zenei magnószalaghoz hasonló (de attól
természetesen eltérő) szalagokat használnak. A szalag természeténél fogva soros,
ami azt jelenti, hogy egy adott részének eléréséhez először át kell jutni az előtte levő
adatokon. Ezzel ellentétben egy lemez ''véletlenszerűen'' is elérhető, azaz
közvetlenül ugorhatunk a lemez tetszőleges részére. A soros elérés így érthetően
lassabbá teszi a szalagok használatát.

Másrészről a szalagokat viszonylag olcsó előállítani, mivel nem szükséges, hogy
gyorsak legyenek. Viszonylag könnyen növelhető a szalag hossza, azaz nagy
tárolókapacitásúvá is tehetők. Ez alkalmassá teszi a szalagokat olyan feladatokra,
mint pl. az archiválás, biztonsági mentés, melyek nem kívánnak nagy sebességet, de
előnyösebb, ha olcsón tudunk, nagy adattömeget tárolni.

Streamer

A streamer a mágnesszalagos tárolás azon változata amikor a szalagot egy ún.
streamer-kazettába helyezik, így védve a káros külső behatásoktól. Hazánkban is
nagyon elterjedtek voltak a 120-150 Mb-os kazettával dolgozó szalagos egységek.

Dat

A Dat (Digital Audio Tape) kifejlesztése a SONY nevéhez fűződik, de nem hozott
számára olyan áttörést, mint amit várt tőle. Az erre a technológiára épülő
adatarchiváló rendszerek azonban hamar népszerűek lettek, az egy bitre jutó kicsi
fajlagos költség miatt.

Egyéb hordozók

Léteznek még hibrid (magneto-optikai) adathordozók, ezek speciális hardvert
igényelnek, elterjedtségük kicsi. Találkozhatunk más önálló (szabványon kívüli)
formátumú adathordozókkal is, ezek közül megemlítendő:

- -ZIP-DRIVE: elsősorban archiválásra használt speciális nagy kapacitású 
 adathordozó.

- -LS-120: a floppy kiváltására kifejlesztett 120 Mb-os lemezek olvasására 
 képes, a mai 3,5”-os hajlékonylemezes egységgel felülről kompatibilis
eszköz.
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Beviteli (input) eszközök11 (perifériák)

Billentyűzet

A PC-k alapvető beviteli egysége, nélküle el sem indul a gép. Eleinte 84 gombbal
készítették, 10 funkcióbillentyűvel, és numerikus paddal.  Ezt később kiegészítették
+2 funkcióbillentyűvel, és a kurzormozgató billentyűkkel, így 101 illetve 102 lett a
gombok száma. Az írógépekhez hasonlóan nyelvi okokból léteznek QWERTZ és
QWERTY típusúak. Csatlakozásuk alapján lehetnek XT, AT, PS/2, és USB
szabványúak. Az XT csak egyirányú kommunikációra képes, a többi a géptől is
kaphat utasításokat. Léteznek XT/AT átkapcsolóval ellátott billentyűzetek is.
Leggyakrabban az elkoszolódás okozhat meghibásodást, ezt az alkalmanként
elvégzett tisztítással, porszívózással előzhetjük meg, valamint a billentyűzet feletti
étkezés és italozás mellőzésével. A csatlakozó csak egy irányból helyezhető be
(kikapcsolt állapotban). Extra funkciókkal felszerelt változatok (pl. többféle
programozható billentyű, ergonómikus, „kettétört”, multimédiás kezelőpanellel
bővített, rádiós vagy infrás azaz vezeték nélküli stb.) egy része csak a telepített
segédprogrammal működik helyesen.

Egér

Soros porton (9 tűs), vagy külön PS/2 csatlakozón keresztül csatlakoztatható. PS/2
használata esetén a billentyűzet és az egér saját csatlakozóval rendelkezik, ezek
nem felcserélhetők. Legegyszerűbb típusa a mechanikus (gumigömb + tengelyek +
érzékelők). Megbízhatóbb és persze drágább változat az optikai (optikai érzékelők +
speciális pad), ami sokkal kevésbé koszolódik.  Speciális típusai a trackball
(„hanyattegér”), a vezeték nélküli ill. az „intelligens” szörfegér, amellyel a
görgetősávok illetve a zoom funkciók közvetlenül vezérelhetők.

                                           
11 Melléklet: SzAI_III-6.ppt
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Joystick

Speciális soros (az ún. game) porton kapcsolódik a számítógéphez. A fő
felhasználási területe ma is a számítógépes játék, bár sok irányítási folyamat
kezelhető a segítségével.

Scanner

Képdigitalizáló, papíron levő szöveget vagy ábrát képpontokra bontva kódol, bitek
sorozatára alakítja, amit a számítógép kezelni tud. (telefax)

Fényceruza

A fényceruza hegyében fényérzékelő van, ami a képernyőhöz érintve érzékeli a
fényerősséget, és ennek megfelelő jelzést küld a számítógép felé.

Modem (MOdulátor-DEModulátor)

A digitális jeleket analóg jelekké alakítja és vissza. Lehetőséget nyújt 2 számítógép
telefonon keresztüli kommunikációjára.
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Kiviteli (output) eszközök (perifériák)

Monitorok12

A monitorok fő típusai
A monitoroknak két fő típusa van:

- CRT (katódsugárcsöves): működése a televízióéhoz hasonló, a
koncentrált elektronsugár egy foszforeszkáló felületet pásztáz végig, s a
felület apró pontjainak az elektronsugár hatására  történő „felgyulladása”
adja a képet.

- LCD (folyadékkristályos): a képernyőben lévő folyadékkristály feszültség
hatására megváltoztatja a színét, ebből áll össze a kép.

CRT monitorok csoportosítása

Hercules: 720 x 348 képpont 2 szín (monokróm)
CGA: 640 x 200 (Color Graphics

Adapter)
4 vagy 16 szín

EGA: 640 x 350(Enhanced
Graphics Adapter)

16 szín

VGA: 640 x 480 (Video Graphics
Adapter)

256 szín

SVGA: 1024 x768 (Super VGA) 16,7 millió szín
XGA 1280x1024 és felette

(Extended VGA)
4 milliárd szín

A számítógéppel való kommunikációban két eszköz, a monitor és a billentyűzet
játssza a fő szerepet. Korábban e két eszközt nevezték konzolnak, és az elnevezés
ma is él az operációs rendszerek utasításaiban. Az alfanumerikus kijelzők
bevezetésével nagy lépést tettünk a barátságosabb számítógépes környezet
irányában, hiszen a képernyő üzeneteit lényegesen könnyebb elolvasni, mint például
a lyukkártyát vagy a lyukszalagot. A monitort arra találták ki, hogy emberi nyelven
lehessen kommunikálni a számítógéppel, s ez eleinte valóban azt jelentette, hogy a
képernyőüzenetek semmi mást nem tartalmaztak, mint szöveget. A grafikus
megjelenítés későbbi találmány. Menet közben ugyanis kiderült, hogy az információ
„tálalása" is rendkívül fontos, így azután elkezdték fejleszteni a nagyobb felbontású
monitorokat, illetve kidolgozták a színes megjelenítés szabványait.

A Windows operációs rendszer elterjedésével a monitorok közül fokozatosan eltűntek
a kisebb felbontású (Herkules, CGA stb.), illetve a monokróm (azaz kétszínű
megjelenítést alkalmazó) modellek, és mostanra gyakorlatilag egyeduralkodóvá
váltak a VGA- és SVGA szabványú színes monitorok. Az újabb szoftverek
(számítógépes programok) olyannyira kihasználják a színekben rejlő lehetőségeket,
hogy a fekete-fehér monitorokon gyakorlatilag használhatatlanok. Számos
paraméter, információ, kiemelés csak színesben válik értelmezhetővé, még inkább
ez a helyzet például a képfeldolgozó programok esetében.

                                           
12 Melléklet: SzAI_III-7.ppt
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Jobb képminőséget érhetünk el nagyobb felbontás mellett. Az újabb
monitorgeneráció legalább SVGA felbontást kínál, azaz minimum 800x600 képpontot
képes megjeleníteni. Igényesebb alkalmazásokban ennél lényegesen nagyobb
felbontásra (1024x768, 1280x1024 stb.) van szükség, így például a nyomdai
előkészítő munkában, a számítógépes tervezésben stb. Házi használatra a
legkisebb, 14"-es (tehát 14" képátlójú) monitorok is megfelelnek, ahol viszont
nagyobb felbontásra van szükség, ott nem szabad sajnálni a pénzt egy 17, 19, sőt
21"-es monitorra.

A felbontás nem egyedül a monitoron múlik. A képernyőt egy úgynevezett
videokártya vezérli, végeredményben ez határozza meg a kép logikai felbontását.
Hogy azután ez hogy jelenik meg a valóságban, az a képernyő fizikai felbontásán
múlik, más szóval azon, hogy van-e annyi fénykibocsátó képpont a képernyőn,
amennyit a szóban forgó felbontás megkövetel. Ha nincs, a kép semmivel sem lesz
jobb attól, hogy nagyobb felbontásra „kapcsolunk". A nagyobb monitorok
nyilvánvalóan több képpontot tartalmaznak, így fizikai felbontásuk is jobb, mint a
kisebbeké.

A videokártyán állíthatjuk be azt is, hogy hány színt akarunk használni a képernyőn.
Ez főként ott kényes kérdés, ahol színes képekkel van dolgunk. A kép minőségét
tehát nemcsak a felbontás, hanem a színmélység is döntően befolyásolja. Itt
azonban van egy csapda. A nagy színmélység hatalmas adattömeget jelent, így ha
nem vagyunk résen, megeshet, hogy az amúgy érdektelen (netán fekete-fehér) ábrák
is hatalmasra híznak. Nagy színmélységgel tehát csak indokolt esetben szabad
dolgozni, ha nem akarjuk, hogy a számítógép merevlemeze hipp-hopp megteljen.
Ugyanez a helyzet a felbontással is: a nagy felbontás egyenes következménye a
nagy fájlméret, ezért például az egyszerű vonalas rajzok esetében semmi értelme a
„hősködésnek".

A normál VGA-felbontás csupán 16 színt használ. A 16 árnyalat azonban még
szürkéből is kevés, nemhogy színekből. Valamirevaló minőséget minimum 256
színnel érhetünk el, ám még ez is messze elmarad a valódi színhűségtől. A jobb
videokártyákon ma már akár 16,7 millió színt is beállíthatunk, de sokszor a 32 ezer
vagy 65 ezer szín is bőségesen elegendő. Ezek a számok a következőképpen „jöttek
ki": a számítógép a színeket is kódolja, akárcsak más adatokat. A színmélység attól
függ, hogy a kódolás hány biten történik. Nyolc biten 256 szín kódolása oldható meg,
16 biten 65 ezer, 24 biten pedig 16,7 millió. Ezt utóbbit nevezik „true color"
színmélységnek, amelyre - mint mondottuk - csak kivételes esetekben van szükség.
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Hamar kiderült, hogy a monitorok nem éppen ártatlanok a szembetegségekben,
egyes vélemények szerint sugárzást bocsátanak ki, amely károsítja az ideghártyát.
Az újabb modellek esetében a gyártók külön felhívják a figyelmet arra, hogy
környezetvédelmi szempontból mely előírásoknak felel meg a monitor. A két
legfontosabb szabvány ezen a piacon a MPR (ma már a II. szabvány az elfogadott)
ill. a TCO. Ezek közül a TCO állapít meg szigorúbb feltételeket a monitorok
biztonságával ill. sugárzásával és egyéb egészségügyi paramétereivel szemben. Két
szempontot szokás itt figyelembe venni. A sugárzás mennyiségét és a kép
frekvenciáját. A monitor nagyjából úgy működik, mint a tévékészülék. A képet itt is
sugárnyaláb állítja elő, amely másodpercenként többször újrarajzolja a képet. Nem
feltétlenül tudatosul bennünk, de a kép villog, ami rontja a szemet. A villogás annál
kevésbé zavaró, minél nagyobb a képváltási frekvencia. Jobb monitorok esetében ez
legalább 70 Hz, régebbi típusoknál azonban ennél kevesebb. Fejlettebb monitorok
esetében a képváltási frekvenciát akár szoftveres úton, közvetlenül a számítógépről
szabályozhatjuk.

A számítógép és a monitor összehangolása általában kényes feladat. A
vezérlőkártyákhoz adott kezelőszoftverek segítségével állíthatjuk be például a
felbontást, színmélységet, a képváltási frekvenciát, és ugyancsak szoftveres úton
szabályozhatjuk a kép méretét, a torzítások mértékét stb. A Windows operációs
rendszer már számos monitort támogat, lehetővé téve a rendszer optimális
beállítását.
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Nyomtatók

Fajtái: karakter, sor, lap.

Nyomtatási minőségek(elsősorban mátrixnyomtatóknál)
- DRAFT: durva nyomtatás: a fej egyszer megy végig a soron
- NLQ (Near Letter Quality): közel levél minőség, a fej 2-szer megy végig a

soron
- LQ (Letter Quality): levél minőség, a fej 3-szor megy végig a soron;

lassabb, de szebb
- VLQ (Very Letter Quality): nagyon jó minőség

Sornyomtató
Csak karakterek nyomtatására alkalmas. Egy tengelyen több, külön-külön
elforgatható henger van egymás mellett. A tengelyre felfűzött hengerek hengersort
alkotnak. Egy-egy hengeren körben megtalálhatók a kinyomtatható karakterek
fordított lenyomatai. Egy sor kinyomtatása előtt minden henger elfordul úgy, hogy a
hengersor külső élére a megfelelő karakter kerüljön, majd a hengersor nekinyomódik
egy festékszalagon keresztül a papírnak. A kinyomtatható karakterek száma
korlátozott. Egyszerre csak egy sort nyomtat ki, ezért gyors, minősége is jó.

Mátrixnyomtató
Grafikus nyomtatásra is alkalmas. A nyomtatást egy fej végzi. Nyomtatáskor a fej
balra, jobbra mozog, és minden karakter kinyomtatása előtt a tűk beállnak a
megfelelő pozícióba. Ezután az egész fej egy festékszalagon keresztül a papírnak
nyomódik. Színes mátrixnyomtatóknál a szalag több sávra van osztva.

Tintasugaras nyomtató
A nyomtatás halk, bár a szép nyomtatás speciális papírt igényel. A nyomtatófej a
festéket tartalmazó dobozból és egy fúvókaszerű festékkiömlő nyílásból áll. Mialatt a
fej végighalad a soron a fúvókán keresztül a papírra "köpi" a festéket a nyomtatási
képnek megfelelően, igen nagy pontossággal. Ha a festék kifogy, az egész fejet kell
cserélni.

Lézernyomtató
A legjobb minőségű nyomtatást biztosítja. A nyomtatandó képet lézersugár írja fel
egy szelén hengerre. Az érintett felület sztatikusan feltöltődik, a henger elfordul és a
felületére a festékkazettából festékpor tapad. A forgás következtében a festékes
felületről egy gyűjtő egység eltávolítja a felesleges festékréteget, így már csak a
sztatikusan feltöltött felület festékes. A továbbfordulás során a hengerről a festék a
papírra tapad, ezután a papír elhalad egy hőelem előtt, ami "ráégeti" a festéket.
(fénymásoló, telefax is)
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Nyomtatók kiválasztási szempontjai
- nyomtatási minőség, írásmód
- megbízhatóság
- súly, méretek
- nyomtatási zaj
- funkciók, grafikus lehetőségek
- karakterkészletek száma
- színmegjelenítés
- puffer (átmeneti tároló) mérete
- papír, papírtovábbítási mód (tekercs, speciális lap, leporelló)
- készíthető másolatok száma
- üzemeltetés, karbantartási költségek
- szervizelési lehetőség, alkatrész utánpótlás
- festékszalag, -patron, -kazetta beszerzési lehetőségei
- kiegészítő egységek
- ár
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Ellenőrző kérdések
I.
KÉREM VÁLASSZA KI A HELYES MEGOLDÁST!

1. Mit jelent a HD jelölés?
a., magas írássűrűségű lemez
b., dupla oldalas lemez
c., írásvédett lemez

2. Mi a szektor?
a., egy körülfordulás alatt elérhető lemezterület
b., egy lemezoldal
c., a legkisebb írható-olvasható egység a lemezen

3. Hol található a boot szektor?
a., a BIOS-ban
b., a lemez 0. sávjának 1 szektorában
c., a memóriában

4. Milyen típusú tárolási forma a CD-Rom?
a., optikai
b., mágneses
c., elektromos

5. Mit jelent a streamer?
a., szalagos tároló
b., optikai tároló
c., képbeviteli eszköz

6. Mi a CRT rövidítés jelentése?
a., egyoldalas lemez
b., katódsugárcsöves monitor
c., nagykapacitású merevlemez

1. Milyen eszköz a billentyűzet?
a., input
b., output
c., mindkettő

8. Melyik a legjobb minőségű nyomtatási forma?
a., sor
b., tintasugaras
c., lézer

9. Melyik input eszköz a következők közül?
a., egér
b., monitor
c., floppy

10. Mit takar a partíció fogalma?
a., a merevlemez egymástól elkülönített részeit
b., a merevlemez különböző fejei alatt elhelyezkedő lemezoldalakat
c., a hajlékonylemez író-olvasó egységét
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II.
KÉREM DÖNTSE EL, HOGY IGAZ, VAGY HAMIS-E AZ ÁLLÍTÁS!

1. A hajlékonylemezen is kialakíthatóak partíciók.
igaz
hamis

2. A CD-ROM lassabb adatelérésű, mint a hajlékonylemez.
igaz
hamis

3. Léteznek optikai elven működő egerek is.
igaz
hamis

4. A scanner képek bevitelére alkalmas input eszköz.
igaz
hamis

5. Az LCD monitorok folyadékkristályos elven működnek.
igaz
hamis

6. A mátrixnyomtatók olcsóbban üzemeltethetőek, mint a tintasugaras társaik.
igaz
hamis

7. A hajlékonylemezes egység repülési magassága 0,002 mm.
igaz
hamis

8. A DVD egy nagy forgási sebességű CD-Rom.
igaz
hamis

9. A nyomtatási minőség függ a nyomtató nyomtatási technikájától.
igaz
hamis

III.
KÉREM VÁLASZOLJON A FELTETT KÉRDÉSEKRE!

1. Milyen másodlagos tárakat ismer?
2. Mit jelentenek a DS, DD, HD megjelölések?
3. Hogyan működik a CD-Rom?
4. Mit tud a billentyűzetről?
5. Mi a modem?
6. Csoportosítsa a CRT (katódsugárcsöves) monitorokat?
7. Mit jelenet a „true color” kifejezés?
8. Hogyan működik a tintasugaras nyomtató?
9. Mik a nyomtatók fő kiválasztási szempontjai?
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Szoftverelméleti alapok13

Algoritmus, program, szoftver fogalma

Szoftvernek nevezünk minden olyan programot, mely lehetővé teszi a hardver
lehetőségeinek kihasználását. A szoftver működteti a hardvert, tehát a számítógép
egy GÉP, mely a szoftverek által képes a hatékony munkavégzésre.

A programok ún. algoritmusokból épülnek fel. Az algoritmus valamilyen konkrét
probléma megoldási lépéseinek megadása, ez alapján dönti el a számítógép, hogy
egy adott feladatot hogyan kell elvégezni.

Ahhoz, hogy a  számítógéppel megértessük magunkat olyan módon kell
megfogalmazni mondanivalónkat, hogy azt a számítógép is megértse. A
számítógépnyelveknek is vannak szabályaik akár a rendes nyelveknek, de ezek ún.
formális nyelvek, mivel struktúrájuk az alkalmazott szókészlet egyértelműen
meghatározott, kerülve a kétértelműséget. A számítógép közvetlenül csak a gépi
kódú utasításokat képes végrehajtani. A magas szintű programozási nyelvek
utasításai összetettebbek. A magasabb szintű nyelveken írt programokat futtatás
előtt tehát át kell alakítani egy fordítóprogram (compiler) segítségével gépi kódú
utasításokká, s csak ezután lehet végrehajtani azokat (Pascal). Vannak olyan
programozási nyelvek is, amelyek az egyes utasításokat egy interpreter program
segítségével lépésenként fordítják és hajtják végre (Basic).

Programok csoportosítása

Rendszerprogramok
Minden számítógépnek szüksége van olyan programra vagy programrendszerre,
amely a hardver működéséhez szükséges alapvető szolgáltatásokat elvégzi,
megfelelő szoftveres hátteret illetve környezetet biztosít más programok
működéséhez. Az ilyen programok az operációs rendszerek (DOS, Windows’95).

Felhasználói programok vagy célprogramok
Egy-egy konkrét feladat megoldására készült programok. Pl.: raktárnyilvántartás, bér-
és munkaügyi nyilvántartás, játékprogramok (Word, Excel).

Fejlesztői programok
Segítségükkel mi magunk készíthetünk programokat, továbbfejleszthetjük azokat és
tesztelhetjük (Turbo Pascal, Delphi).

                                           
13 Melléklet: SzAI_IV-1.ppt
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Történeti áttekintés

Előzmények
A számítástechnika kezdetén elterjedt (egyeduralkodó) volt a mérnökpult használata,
a gép és az ember kommunikációja bináris nyelven zajlott.

A gépi kódú programozás nem tette lehetővé komplex, általános jellegű programok
készítését (a programok csak egy megadott feladatra születnek), megjelennek az
alacsonyszintű (assembly) nyelvek (a gépi utasításkódokat az angol nyelvi
megfelelőik rövidítésével - mnemonikokkal - jelzik, a bináris adatszerkezeteket
felváltja a hexadecimális ábrázolásmód).

A hardver fejlődése bonyolultabb programok készítését tette lehetővé kialakul a
"szoftverkrízis": a tesztelt programok az üzemeltetés során javíthatatlan hibákat
tartalmaznak (nem volt javítási lehetőség). A hardver gyorsabban fejlődik, mint a
szoftver, mivel a termékek gyorsan elavultak, keményen ellenálltak a
módosításoknak.

Programozási nyelvek fejlődése
Az '50-es évek elején az IBM-nél megkonstruálják a Fortrant. Létrehozásának oka a
gépi kód alkalmazásának kényelmetlenné válása, valamint az automatizálás
lehetőségének felmerülése. A Fortran tudományos, műszaki nyelv,
szövegfeldolgozásra alkalmatlan, viszont alkalmas matematikai műveletek
végzésére. Újabb verziói miatt 2002-ben is élő nyelv, a szociológiai, kémiai, fizikai
statisztikai számításoknak kb. felét ma is Fortrannal végzik.

Az '50-es évek második felében az amerikai hadügyminisztérium benyújtja kérését
az IBM-nek: készítsenek a feltételeiknek megfelelő magas szintű programnyelvet.
Megszületik a Cobol, amely adatfeldolgozásra, pénzügyi, gazdasági, nyilvántartási
feladatokra alkalmas. Innentől az IBM Fortrant és Cobolt szállít a gépeihez.

1960-ban az IBM európai központjában létrehozzák az Algol60-t. Ez az első
matematikai értelemben definiált nyelv. Ekkortól kezdve az Algol60 az algoritmus-
leíró szabvány, a későbbi nyelvek mind belőle indulnak ki, vagy a tagadására épül a
szerkezetük.
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További nyelvek
'60-as évek első fele
 Mindenki nyelvet gyárt. Több száz nyelv születik, általában az Algol60-ra
hivatkoznak. (pl. BASIC, de csak a '80-as években válik világméretűvé)

'60-as évek közepe:
Az IBM elhatározza, hogy a nyelvek kavalkádjában rendet teremt. Olyan nyelvet
akarnak alkotni, amely egyesíti az eddigi nyelvek előnyeit, és operációs rendszer
írására is alkalmas. Így jön létre a PL/1. A nyelv túl bonyolultra sikerült, sok mindent
megpróbáltak belezsúfolni. Új fogalmak (köztük egyedülállóak is) jelentek meg, pl. az
alnyelv (subset). Az alnyelvek (A-tól F-ig) eszközrendszere halmazszerűen épül
egymásra. Legszűkebb az A halmaz, ez a minimális, az F a teljes eszközrendszert
tartalmazza. A szakma a PL/1-t alkalmatlannak nyilvánítja operációs rendszer
írására, és az eddigi nyelveket használja fel.

1967:
SIMULA67: Egy teljesen eltérő filozófiát vezet be, mert objektumorientált.

1968:
ALGOL68: Olyan bonyolultra tervezték, hogy egy ideig fordítóprogramja sem volt.
Elméleti jelentőségű. A '60-as évek végén kb. 2000 nyelv létezett már.

1971:
Nikolaus Wirth, aki más jelentős nyelvek létrehozásában is segédkezett,
megkonstruálja a PASCAL-t. Standard algoritmus-leíró nyelv, átveszi az Algol60
szerepét. Eszközrendszere szűkös, rengeteg implementációja létezik, rengeteg
eltéréssel. A gyakorlatban is jelentős, pl. a közoktatásban az első számú nyelv.

PROLOG: Európában, Franciaországban születik meg, a mesterséges intelligencia
kutatás támogatására.

'70-es évek közepe:
Az amerikai hadügyminisztérium újabb kívánságlistát nyújt be, melynek eredménye
az ADA. Ez a nyelv saját kategóriájában a csúcs, minden benne van, ami kell.
Bonyolult, az elméletben kulcsnyelv, de gyakorlatban is jelentős. (pl. a NATO-ban
alkalmazzák).

'70-es évek vége:
C nyelv: Az ősnyelvek mellett új szerepet játszik, bizonyos verziói a '80-as évektől
kezdve a szakma nyelvének számítanak. Az első magas szintű nyelv, amin
operációs rendszert valósítanak meg.

'80-as évek: Jelentős nyelvet nem konstruálnak.
- SMALLTALK: A '80-as években fejlődik ki. Az első vizuális kezelőfelületű

nyelv.
- EIFFEL: Csak az elméleti szerepe jelentős.
- C++: a C nyelv továbbfejlesztése, ma alapvető szerepe van.

'90-es évek: JAVA. Ma a Java "a" nyelv.



Barhács OktatóKözpont Számítástechnikai alapismeretek modul 6. Fejezet

61.

Programozási nyelvek osztályozási szempontjai

Generációk szerint

Első generáció
- manuális programozástechnika
- gépi kód, alacsonyszintű nyelvek használata
- pl.: Assembly

Második generáció
- magas szintű nyelvek használata
- strukturált programozástechnika megjelenése
- pl.: Pascal

Harmadik generáció
- objektumorientált megközelítés kialakulása
- objektumorientált nyelvek használata
- kiegészítések, "ráépülő" nyelvek kifejlődése
- pl.: Object Pascal

Negyedik generáció (4GL)
- vizuális kezelőfelületű nyelvek megjelenése
- eseményvezéreltség kialakulása
- az objektumorientáltság alapvető követelmény
- pl.: Delphi

Működés szerint

Procedurális nyelv
Amelyben a programozó adja meg az utasítások végrehajtásának sorrendjét és
mikéntjét. Bármely adatszerkezeten bármely nyelvi utasítás végrehajtható a
szintaktikai szabályoknak megfelelően (Pascal).

Objektumorientált nyelv
Amelyben az adatokat és a rajtuk végrehajtható utasításokat egy egységként
kezeljük. A programozó korlátozva van abban, hogy milyen utasításokat hajthat
végre az adatokon (C++).

Eseményvezérelt nyelv
Amely már nem lineáris szerkezetű, az utasítás végrehajtása az objektumhoz tartozó
eseményhez kötődik (az utasítás végrehajtása során a programozó korlátozva van
abban, hogy hogyan hajtathatja végre azt) (Visual Basic).
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Szerkezet szerint

Imperatív (utasításszerkezetű) nyelvek
Alapeszközei az utasítások és a változók. A program szövege utasítássorozat,
minden utasítás mögött gépi kód áll. Kötődnek a Neumann-architektúrához, általában
fordítóprogramosak. Algoritmikus nyelvek, a programban azt az algoritmust írom le,
amelyet a gép végrehajt, és a probléma megoldása így születik meg. A program a
hatását a tár egyes területein lévő értékeken fejti ki (Pascal, Basic).

Deklaratív (leírásjellegű) nyelvek
Nincs utasításfogalom, a Neumann-architektúrától távol áll. Nem algoritmikusak, a
programban csak a problémát fogalmazom meg, a megoldást nem, az algoritmus a
rendszerbe van beépítve. A tárhoz a programozónak kevés köze van, nem feladata a
tár egyes részeinek módosítása (Prolog, Logo).
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Alapdefiníciók

- PROGRAMFEJLESZTÉS: A program elkészítésének munkafolyamata a
felmerülő problémától a kész, eladható termékig.

- ANALÍZIS: Felmérjük a helyzetet: mire van szükség, mik a lehetőségek?
- FELADATSPECIFIKÁCIÓ: A feladat pontos megfogalmazása, az esetleges

képernyő- és listatervekkel együtt.
- FUNKCIÓ: Számítógéppel végezhető tevékenység.
- FUNKCIONALITÁS: Azoknak a dolgoknak az együttese, melyekre a

számítógép alkalmas.
- ABSZTRAKCIÓ: Azon adatok és tulajdonságok kiválasztása, melyek egy

feladat végrehajtásához szükségesek.
- DEKOMPOZÍCIÓ: A feladat részekre bontása.
- FORRÁSKÓD: Maga a program, egy adott programozási nyelven kódolva.
- KÓDOLÁS: A forrásprogram elkészítése.
- FEJLESZTŐI DOKUMENTÁCIÓ: A program fejlesztését végigkísérő

dokumentációk összessége.
- FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ: A program használatával kapcsolatos

tudnivalókat tartalmazza.
- PARANCS: A számítógép számára adott közvetlen utasítás.
- ALGORITMUS: Egy feladat megoldására szolgáló egyértelműen előírt módon

és sorrendben végrehajtandó véges tevékenységsorozat, mely véges idő alatt
befejeződik. A tevékenység matematikai művelettől kezdve tetszőleges
számítási, gyártási vagy technológiai művelet lehet.

- HIVATKOZÁSI NYELV: Egy magas szintű nyelvnek definíciója van, ez
általában szabvány. A hivatkozási nyelv a szintaktikai és szemantikai
szabályokat adja meg, definiálja a nyelvet. Csak egy darab van belőle.

- SZINTAKTIKA: A szöveg összeállítására vonatkozó szabályok összessége.
- SZINTAKTIKAI HIBA: egy programnyelv azon szabályainak megsértése,

amelyek az utasítások és adatok leírására vonatkoznak. Általában elgépelés
okozza.

- SZEMANTIKA: A program működésére vonatkozó szabályok összessége.
- SZEMANTIKAI HIBA: Logikailag értelmetlen művelet, az adatok tartalmi

hibájából és/vagy helytelen csoportosításából, hibás összefüggéseiből
következő hiba.

- PROGRAM: Előre megadott utasítások logikus sorozata, amely közli a
számítógéppel, hogy mit tegyen a betáplált adatokkal az adott feladat
elvégzése érdekében. A program = algoritmus + adatszerkezetek (Wirth).

- INTERPRETER (ÉRTELMEZŐ): Egy magas szintű programozási nyelven írt
programot értelmez a gép számára. (BASIC, LOGO).

- COMPILER (FORDÍTÓ): A magas szintű programozási nyelven írt programot
lefordítja a gép számára érthető formára. (Pascal, ADA, Clipper).

- TÁRGYPROGRAM: Félig fordított kód (célkód, objectkód), kisebb helyet foglal,
a hardver utasítások gépi kódját végleges formában tartalmazza, de a címek
átcímezhetők. Az object könyvtárból másolódnak hozzá programmodulok.

- GÉPI KÓDÚ PROGRAM: A gép számára közvetlenül végrehajtható utasítások
sorozata.

- IMPLEMENTÁCIÓ: A nyelv adott rendszeren belüli konkrét megvalósítása,
általában nem kompatibilis a hivatkozási nyelvvel.

- TESZTELÉS: Módszer a hibák felderítésére.
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- SZÁRAZTESZT: A programterv gondolatban való ellenőrzése, kipróbálása.
- FELHASZNÁLÓ: az az ember, aki az információt és a különböző programokat

közvetlenül felhasználja napi munkájához, döntéseihez.
- FELHASZNÁLÓBARÁT: A program szép, nem idegesítő, teljes mértékben

szolgálja a felhasználót.
- UPDATE: Frissített verzió, hibák javításával, program újabb adatokkal való

feltöltésével.
- UPGRADE: Átdolgozott továbbfejlesztett verzió, bővített funkciókkal.
- ALACSONY SZINTŰ NYELV: Az ember által nehezebben megfogalmazható,

nagyobb programozói munkát igénylő, gépközeli programozási nyelv. Az
assembly nyelv utasításai 3 részre oszthatóak:

- cím: az a memóriarekesz, amiben az adott utasítás található
- utasításkód: mnemonikok: a nyelv alapszavainak rövid, könnyen

megjegyezhető formái
- operandus: művelet elvégzéséhez szükséges adatot vagy címet

tartalmazza
- ASSEMBLER: Program, mely az assembly-ben írt programot lefordítja a gép

számára érthető formára.
- MAGAS SZINTŰ NYELV: A programozó számára könnyebben megfogalmazható,

emberközelibb, bővebb utasításkészlettel rendelkező programnyelv. Hordozható,
viszonylag gépfüggetlen programok. Sok utasítással rendelkeznek, összetettebb
feladatok megvalósítására is képesek.(Pl. Pascal, C, Basic, Delphi, Clipper,
LOGO).

KÓDRENDSZEREK

A kódolás valamely információ átalakítása egyezményes jelekké. A kód
megállapodás szerinti jelek vagy szimbólumok rendszere, mellyel valamely
információ egyértelműen megadható. A kódokat az információk helyettesítésére
használjuk fel, tehát alkalmazásukhoz szabványosított rendszer (kódrendszer)
kialakítására van szükség. Tehát a kód nem más, mint leképezési módot
meghatározó jelrendszer.

A szövegek betűjelekből, számjegyekből, írásjelekből és matematikai műveleti
jelekből állnak. Ezeket a jeleket karaktereknek nevezzük. Karakterek sorozata
alkotja a szöveget. Minden karakternek van egy 0 és 255 közötti kódértéke, ami egy
bájton ábrázolható. Ezt a kódolást nevezzük ASCII-nek. Az ASCII egy mozaik szó:
American Standard Code for Information Interchange (információ cseréhez való
amerikai standard kód) A kódot az American Standard Institute dolgozta ki. Ez a
kódminta numerikus értékeket alakít át betűkké, számokká, írásjelekké illetve egyéb
karakterekké. A standard felállítása óta ezek a karakterek az ASCII segítségével
lehetővé teszik a számítógépek közötti kommunikációt. Az ASCII karakterkészlet 128
karakterből áll (0-127) , amelyek szinte minden számítógépen megtalálhatóak.



Barhács OktatóKözpont Számítástechnikai alapismeretek modul 6. Fejezet

65.

Az ASCII kódtábla

032 [space] 048 0  064 @ 080 P 096 ` 112 p
033 ! 049 1 065 A 081 Q 097 a 113 q
034 " 050 2 066 B 082 R 098 b 114 r
035 # 051 3 067 C 083 S 099 c 115 s
036 $ 052 4 068 D 084 T 100 d 116 t
037 % 053 5 069 E 085 U 101 e 117 u
038 & 054 6 070 F 086 V 102 f 118 v
039 ' 055 7 071 G 087 W 103 g 119 w
040 ( 056 8 072 H 088 X 104 h 120 x
041 ) 057 9 073 I 089 Y 105 i 121 y
042 * 058 : 074 J 090 Z 106 j 122 z
043 + 059 ; 075 K 091 [ 107 k 123 {
044 , 060 < 076 L 092 \ 108 l 124 |
045 - 061 = 077 M 093 ] 109 m 125 }
046 . 062 > 078 N 094 ^ 110 n 126 ~
047 / 063 ? 079 O 095 _ 111 o

Létezik egy másik karaktertábla újabb 128 karakterrel (128-255) ezek speciális
karakterek, mint pl. a copyright jel és az ékezetes betűk. Néhányan kibővített ASCII
kódtáblának nevezik ezt. Ez a bővítés az ún. nemzeti kódtáblák rendszere.
Hazánkban a 852-es (Szláv) nemzeti kódtáblát használjuk, melyben megtalálhatóak
az ékezetes betűink is. Sok esetben előfordul, hogy az adott rendszeren nem
található meg vagy nem telepített a 852-es kódtábla, ekkor használható az ún. 850-
es (Latin1 vagy Nyugat-európai) kódtábla, amiből viszont a hosszú ű és ő betű
hiányzik. Az alap ASCII kódtábla száma 437 (US English).

A karakterábrázolás másik elterjedt módja az EBCDIC kód (Extended Binary-Coded
Decimal Interchange Code), ami főleg nagyszámítógépes rendszerekben használt
szintén 8 bites kódkészlet, betűk, írásjelek és vezérlőkarakterek kódolására. Mivel
minden karakter 8 biten kerül ábrázolásra, összesen 256 karakter ábrázolható.
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A rosszindulatú programok jellemrajza

A számítógépvírus olyan (rendszerint kisméretű) számítógépprogram, amely más
programokhoz valami módon hozzáépülve megsokszorozza önmagát. A vírus
önmagában életképtelen, működését csak a megfelelő hardver- és
szoftverkörnyezetben, más programokba vagy az operációs rendszerbe beépülve
képes biztosítani. Az eredményesebb terjedés érdekében a vírust programozója úgy
készíti el, hogy lehetőleg ne vegyék észre jelenlétét, amíg kellően el nem terjedt,
hogy aztán képes legyen fertőzni.
A vírusok nagy időzített bombaként valamely rejtett vagy kevésbé rejtett feltétel
teljesülésére vár, s egy adott jelre rombolni kezd. A vírus rombolása ezerféle lehet,
ám legfőbb funkciói mégis négy pontban összefoglalhatók:

• saját kódját másolja (azonnal vagy adott feltételek teljesülése esetén);
• rejtőzik, hogy a felfedezése előtt legyen módja a terjedésre;
• beleprogramozott jelre vagy adott feltételek teljesülésére vár;
• valamely mellékhatást produkál.

Az elterjedtebb vírusok közül a legtöbb tartalmaz valamilyen aktivizáló (trigger)
mechanizmust, amely adott feltételek megléte esetén indítja el a víruskód további
részének végrehajtását. Közismert a Péntek 13 vírus és a Michelangelo család
dátumfigyelése, más vírusok adott számú programindítás után kezdenek csak
fertőzni vagy pusztítani. A nagyobb vírusgyűjteményekben olyan díszpéldányok is
előfordulnak, amelyek egy adott szó, név beírásakor robbantanak.
A szaporodáshoz, s hogy bármiféle beleprogramozott funkcióját elláthassa, a
vírusnak valamilyen módon meg kell kapnia a vezérlést az operációs rendszertől. Így
egy fájl-vírus csak akkor fertőz, ha a gazdaprogramot elindítják, s a vírusnak sikerül
megkaparintania a vezérlést.
A vírusok, mint minden számítógépes program, csak megadott környezetben
működőképesek, így például a PC-re fejlesztett vírusok is csak PC-ken terjednek,
fertőznek.
A vírusok csoportosítása történhet fertőzési módjuk szerint. Eszerint beszélhetünk:
fájl-vírusokról, bootvírusokról, új típusú vírusokról, mutáló vírusokról, vírusgyártó
automatákról. Vírusszerű hatásaik ellenére, mivel önálló szaporító rutinjuk nincs, nem
tekinthetjük vírusoknak a trójai programokat, a programférgeket időzített bombákat
és még sorolhatnánk.

Fájl-vírusok
A vírusok első nemzedékének tagjai voltak. A fájl-vírusok akkor fertőznek, ha
fertőzött programot indítunk el. Kártevésük rendszerint két fázisból áll. Az első
fázisban mindössze szaporodnak, azaz bemásolják önmagukat más programba.
Ilyenkor még többnyire megállítható és visszafordítható a folyamat, megfelelő
víruskereső/írtó programok segítségével. A második fázist valami figyelt esemény,
egy dátum elérése, fertőzési szám stb. váltja ki. Ekkor azonban már többnyire
súlyosan károsította a programkártevő a floppy vagy a merevlemez állományait.
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Bootvírusok
A vírusok másik csoportja nem a fájlokba írja be a kódját, hanem a floppy- vagy a
merevlemez boot területeinek egyikére. A bootvírusok akkor fertőznek, ha fertőzött
lemezről indul a gép. Gyakran adatlemezeinken is megtelepednek, ahonnan
rendszerint nem tudnak fertőzni, hiszen nem indítjuk róluk a gépet, de egy véletlen
reset vagy áramszünet itt is sok gondot okozhat.

Makró vagy szkriptvírusok
A makróvírusok az Office programcsalád és a Visual Basic Script elterjedésével
jelentek meg. A Visual Basic magas szintű lehetőségei és közvetlen
rendszerkomponens elérési megoldásai, igen jó felületet biztosítottak rosszindulatú
kódok elhelyezésére és automatikus indítására. Legismertebb, nagy port felvert
képviselőjük az IloveYou, mely levélmellékletként érkező szkriptként, mind
vírusszerű, mind féregszerű működést mutatva fertőzött.

Új típusú vírusok
Egyes vírusok már nem is a rendszerterületekre írják kódjukat, de nem is a fertőzött
állományokba, hanem elrejtik valahol egy kevéssé használt lemezterületen.

Mutáló, öntitkosító, polimorf vírusok
Megjelentek már a saját kódjukat módosítani képes vírusok. Ezek minden fertőzéskor
változtatnak a víruskódon. Az e csoportba tartozó vírusok egy része egyszerűen
átkódolja saját programkódját minden fertőzéskor, valamilyen titkosító algoritmust
alkalmazva, s az egymás után megfertőzött programokban csak a kibontást indító 1-
3 bájt marad azonos.

Dropperek
A paraziták egy olyan csoportját nevezzük így, amelyek maguk működő programok,
csak mellékesen vírusok, illetve egyéb kár- és kórokozókat eresztenek ki magukból.

Vírusgyártó automaták
Olyan programok, programcsomagok, amelyekkel több-kevesebb programozói
tudással ezerszámra lehet új vírusokat létrehozni.

Vírusrokon és vírusszerű programok:

Trójai programok (trojan horse)
A közönséges vírusoktól abban különböznek, hogy nem tartalmaznak önreprodukáló
rutinokat. Az operációs rendszer kezelői felülete segítségével a felhasználók
elindíthatnak saját maguk vagy mások által írt programokat, pl. rendszerprogramokat.
A trójai faló olyan program, amelyet a felhasználó gyanútlanul, egy másik program
helyett indít el. A trójai faló programok a keresési utakat (search path) kihasználva
indulnak el, a rendszer a kívánt program előtt találja meg azonos néven a falovat (pl.:
Back Orifice).
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Férgek (worm)
Azzal okoz kárt, hogy addig másolja be magát a fertőzött állományokba, amíg azok
végül futtathatatlanul hosszúak lesznek, illetve amíg csurig nem telik a lemez. A féreg
olyan folyamat, amely önmagát indítja el több példányban, így leterheli a rendszer
központi erőforrásait, lerontja a rendszer teljesítményét. Ismertek számítógép
hálózatokon terjedő férgek is, mint pl. a hírhedt 1988-as Internet féreg vagy a híres
Code Red.

Időzített bombák
Előfordulhat, hogy valamelyik futtatandó programban rejtőzködik valamiféle időzített
bomba. Ezek a rutinok például azt figyelték, hogy a programozó szerepel-e a fizetési
listán, s ha nem, akkor kíméletlenül romboltak.

Rejtekajtó (trap door)
Egy program írója a programjában elrejtve benne hagyhat olyan részeket, amelyeket
speciális módon lehet aktiválni, amelyek nem dokumentáltak és jogosulatlan
tevékenységet végezhetnek. Különösen veszélyes a fordítóprogramokba épített
rejtekajtó, amely a lefordított kódba is belerakhat rejtett tevékenységeket (pl. Cheat-
ek).
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Ellenőrző kérdések
I.
KÉREM VÁLASSZA KI A HELYES MEGOLDÁST!

1. Mit nevezünk szoftvernek?
a., a gépen futó programokat
b., a programokat alkotó algoritmusokat
c., az operációs rendszert

2. Mi a számítógép anyanyelve?
a., bináris kód
b., basic
c., hardveres utasítások

1. Melyik volt az első magas szintű programnyelv?
a., COBOL
b., FORTRAN
c., ALGOL

4. Melyik magas szintű nyelven írtak először operációs rendszert?
a., COBOL
b., PL/1
c., C

5. Hány generációt különböztetünk meg a programozási nyelveknél?
a., három
b., öt
c., négy

6. Mi a szintaktika?
a., logikai hiba
b., a szöveg összeállítására vonatkozó szabályok összessége
c., elgépelés

7. Mi a compiler?
a., fordító
b., értelmező
c., kapcsolatszerkesztő

8. A számítógépes vírus
a., átterjedhet az emberre
b., minden esetben tönkreteszi a gépet
c., egy program

9. Az ASCII kódtáblában a karaktereket
a., 8 biten ábrázoljuk
b., 16 biten ábrázoljuk
c., 8 byte-on ábrázoljuk

10. Ki készítette a Pascal programnyelvet?
a., Nikolaus Wirth
b., Dennis Ritchie
c., Neumann János
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II.
KÉREM DÖNTSE EL, HOGY IGAZ, VAGY HAMIS-E AZ ÁLLÍTÁS!

1. Az algoritmus és a parancs ugyanazt a fogalmat takarják.
igaz
hamis

2. A forrásprogram az a bináris kód, amit tovább kell fejleszteni.
igaz
hamis

3. Az operációs rendszer egy rendszerprogram.
igaz
hamis

4. A BASIC interpreteres nyelv.
igaz
hamis

5. Az ASCII kódtáblában 65 ezer karakter található.
igaz
hamis

6. A trójai faló egy vírus.
igaz
hamis

7. Interpreteres nyelven írt programot az értelmező jelenléte nélkül is futtathatunk.
igaz
hamis

8. Az algoritmusok a programok alapelemei.
igaz
hamis

9. Akkor felhasználóbarát egy program, ha szép.
igaz
hamis

10. A dekompozíció a feladat részekre bontását jelenti.
igaz
hamis

III.
KÉREM VÁLASZOLJON A FELTETT KÉRDÉSEKRE!

1. Mi az algoritmus?
2. Ki készítette a COBOL programnyelvet?
1. Mit jelent az a kifejezés, hogy „alacsonyszintű nyelv”?
4. Hogyan csoportosíthatjuk a programokat?
5. Mit jelent a nemzeti kódtábla fogalma?
6. Milyen rosszindulatú programokat ismer?
7. Hogyan csoportosíthatóak a programnyelvek működés szerint?
8. Milyen programnyelv generációkat ismer?
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Hálózatok és operációs rendszerek

Számítógépes hálózatok.14

A hálózat: nagy mennyiségű adat és program átvitelét valósítja meg két gép között
anélkül, hogy floppykat kéne a két földrajzilag máshol elhelyezkedő gép között
utaztatni. Két számítógép a soros vagy párhuzamos csatoló használatával
kapcsolható össze. Az összeköttetésnél biztosítani kell:

- illetéktelenek ne férjenek hozzá (kódolás)
- ne torzuljanak az elektromos jelek, az adatok
- hibátlan legyen az adatátvitel

A hálózatok kialakításának okai

A drága háttértárolók és más erőforrások közössé tétele csökkentette a költségeket,
a nagy méretű adatbázisokat, programokat könnyen hordózhatóvá tette. Az első
nagyteljesítményű hálózat az ARPA-net volt a 60-as években.

A hálózat célja

Sok szervezet rendelkezik nagyszámú, egymástól távol eső helyen működő
számítógéppel. Például egy több üzemből álló vállalat minden helyszínen üzemeltet
számítógépeket, melyek funkciója azonos (leltár, termelékenység figyelése, fizetési
listák). Ezeket össze is köthetik annak érdekében, hogy az egyes üzemekben
érvényes adatok bármikor elérhetők és összehasonlíthatók legyenek.

- ERŐFORRÁS-MEGOSZTÁS: A cél az, hogy a hálózatban levő
programok, adatok és eszközök (erőforrások) a felhasználók fizikai
helyétől függetlenül bárki számára elérhetőek legyenek.

- MEGBÍZHATÓSÁG: Minden állomány két vagy több gépen is jelen lehet,
így ha pl. hardverhiba következtében valamelyik állomány elérhetetlenné
válik az egyik gépen, akkor annak másolata egy másik gépen még
hozzáférhető marad. Egyszerre több CPU (központi egység) alkalmazása
is növelheti a megbízhatóságot. Az egyik CPU leállása esetén ugyanis a
többi még átveheti a kiesőre jutó feladatokat, így a teljes rendszer
üzemképes marad (bár csökken a teljesítmény). A működés folyamatos
fenntartása kulcsfontosságú a katonai, banki, a légi irányítási és más
egyéb alkalmazások esetén is.

- PÉNZMEGTAKARÍTÁS: A kis számítógépek sokkal jobb ár/teljesítmény
mutatóval rendelkeznek, mint nagyobb testvéreik. A nagygépek
(mainframe) kb. tízszer gyorsabbak, ugyanakkor kb. ezerszeres az áruk.
Ezért a rendszereket személyi számítógépekből és állományszolgáltató
(file server) gépből építik fel. A nagy központi számítógépek
teljesítőképességük felső határának elérésekor csak egyetlen megoldás
van: nagyobbra kell őket cserélni. Ez nem csak nagyon költséges, de
kiesést és a hálózati rendszerváltással járó plusz munkát is igényel.

                                           
14  Melléklet: SzAI_VII-1.ppt
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- KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZ: Egymástól nagy távolságra levő emberek a
számítógép-hálózatok révén hatékonyan tudnak kommunikálni,
könnyedén írhatnak közösen, pl. cikkeket. Amikor az egyik szerző
változtat valamit a szövegen, a többiek azt azonnal láthatják(elektronikus
levelezés, elektronikus hirdetőtáblák). Gondoljuk végig, ha ugyanezt
postán keresztül kellene végigvinni, hetekig tartana.

Hálózat működéséhez szükséges elemek
- számítógépek
- hálózati illesztőkártya (azonosító szám; Ethernet, Arcnet)
- jelátvivő közeg (kábel, telefonvonal)

- sodrott, árnyékolt érpár 2400-9600 bit/s
- koaxiális kábel  10-100 Mbit/s, a vezeték vastagságától függően
- üvegszál vezeték  100 Mbit/s fölötti átviteli sebesség
- mikrohullámok

- hálózati operációs rendszer (netware)

Hálózatok csoportosítása kiterjedség alapján

- LAN (LOCAL AREA NETWORK): Helyi hálózat - általában így szokták
nevezni azokat a számítógépes hálózatokat, amelyek egy helyiségre vagy
épületre vagy több épületből álló intézményre terjednek ki. Szokás
"kerítésen belüli" hálózatnak is nevezni.

- MAN (METROPOLITAN AREA NETWORK): Városi hálózat -
kiterjedtségére a neve is utal. Itt azonban egy lényeges dolgot figyelembe
kell venni, a Posta vagy Távközlési Vállalat szolgáltatásait. Napjainkban
ugyanis a klasszikus telefonhálózatokat olyan összetett szolgáltatást
nyújtó hálózatok váltják fel, amelyek postai vonalakon egyaránt képesek
beszédet, adatot, hangot, képet továbbítani. Ezt a szolgáltatást megfelelő
vezetékrendszer (üvegszál) és ún. digitális központok támogatják. Ennek
az integrált szolgáltatásnak az angol neve: Integrated Services Digital
Network (ISDN).

- WAN (WIDE AREA NETWORK): Kiterjedt területű hálózat (pl. országos
vagy földrészek közötti világhálózat - Internet). Összekötő közege
nemcsak vezetékes, hanem szatellites megoldás is lehet (vegyes átvivő
közegű hálózat).
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A hálózatok topológia szerinti csoportosítása

A topológia nem más, mint a hálózat logikai kialakítása. Mint ilyen, független a valós
fizikai kiépítettségtől, a gépek logikai elrendezettségét adja meg.

Néhány lehetséges topológia:
- csillag,
- gyűrű,
- fa,
- metsző gyűrűk,
- szabálytalan.
- sín,
- rádiós vagy műholdas

A helyi hálózatok rendszerint szimmetrikus topológiájúak, a nagytávolságúak pedig
tipikusan szabálytalan topológiával rendelkeznek.

GYŰRŰ:

FA:
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SIN:

A protokoll fogalma

A számítógépes hálózatokban a gépeknek, ahhoz, hogy egymással kapcsolatot
teremtsenek, meg kell állapodniuk egy kommunikációs „stratégiában”, egy
szabályrendszerben, mely az üzenetek adásának és vételének formáját rögzíti (de
semmit nem mond annak tartalmáról). Ezeket a kommunikáció során használt
szabályokat együttesen nevezzük hálózati protokollnak. Nagyon egyszerű példa erre
a címzési mechanizmus. Ha a küldő által küldött üzenetet a címzett nem képes
azonosítani, mint sajátját, akkor az üzenetet nem olvassa el, így a kommunikációs
kísérlet sikertelen lesz.
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Az Internet

Napjaink legismertebb, és legtöbbet használt hálózata az Internet nevű WAN hálózat.
Az Internet a már említett ARPA (American Research Project Agency)-Net ből alakult
ki, amely katonai célú kutatásnak indult. Egy olyan hálózat megtervezése volt a cél,
ami mindaddig működőképes marad, míg az átviteli gócpontok közül akár egy is
elérhető.

A rendszer 1969-ben állt üzembe, négy kis hálózat összekötésével indult meg a
kommunikáció. A fejlesztésben részt vettek a nagyobb egyetemek mint a MIT
(Massachussets Institue of Technology) vagy az UCLA (University  of California, Los
Angeles). Így érthető, hogy a hálózat szolgáltatásait legelőször a felsőoktatási
intézmények vették igénybe. A hálózat rohamos fejlődésnek indult, olyannyira, hogy
a Pentagon (ezt nem nézvén jó szemmel) le is vált a rendszerről és saját hálózatot
hozott létre MIL-Net néven.

Az Arpa-Net fejlődése töretlen volt, ám egészen a kilencvenes évek elejéig az
egyszerű felhasználók számára túlságosan is nehézkes volt a használata. Ezt
változtatta meg a WWW (World Wide Web) technológia megjelenése, mely már
grafikus módon kapcsolódási pontokkal (linkekkel) vezérelve tette lehetővé a
dokumentumok használatát az Interneten.

Ma az Internet használóinak száma több millió, soha nem látott mennyiségű adat
száguld át a Hálón percről-percre. Természetesen ez bizonyos problémákat is
felvetett, hiszen az alapkoncepció nem ilyen terhelésre készült. Az Internet mai
fejlesztései ezen problémák leküzdését, az adatforgalom gyorsítását szolgálják
elsősorban.
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Operációs rendszerek.15

Az operációs rendszer olyan programrendszer, amely a számítógép működését
vezérli, biztosítja a kommunikációt a számítógép és a felhasználó között, elosztja az
erőforrásokat.

Az operációs rendszerek rövid története

Az operációs rendszerek története a számítástechnika hőskorába nyúlik vissza. A
legelső számítógépeken ugyan még nem voltak operációs rendszerek, a géppel való
kommunikáció éppen ezért nehézkes volt, de annak felismerése, hogy bizonyos
kiszolgálói feladatokat jobb a számítógépre bízni, hamar bekövetkezett.

A legelső operációs rendszer előzmények a monitorprogramok voltak, mellyel egyes
fárasztó programindítási, konfigurálási feladatot lehetett automatizálni. A szalagos
egységek elterjedésével (és főleg olcsóbbá válásával) jelentek meg az első TOS
(Tape Operating System) típusú operációs rendszerek a piacon. A legelső teljes
értékű operációs rendszer az IBM nagygépeire készült el.

Az 1970-80-as években megjelentek az első mikroszámítógépek, melyek már
elsősorban otthoni használatra készültek. Ezen gépekhez (ZX Spectrum,
Commodore 64) nem járt operációs rendszer, mint a nagygépekhez, általában csak
egy "csupasz" BASIC interpretert tartalmaztak, ezen a nyelven lehetett a hardverrel
kommunikálni.

Az APPLE gépeire készült el az első igazi mikroszámítógépes operációs rendszer a
CP/M (Control Program for Microcomputers). Terjedését elsősorban magas ára, és
nehéz kezelhetősége gátolta.

1982-ben megjelent az IBM PC és vele együtt bekerült a számítástechnikai piacra
egy - néhány fiatal alkotta - addig ismeretlen szoftvercég, a MICROSOFT. Az IBM a
gépeihez továbbra is szállítani kívánt operációs rendszert, így megbízta a fiatal
szoftvercéget egy, az új architektúrához használható operációs rendszer
kidolgozásával. Ez lett az MS-DOS.

Az 1980-as évek közepén a SMALLTALK programozási nyelv készítői erős
offenzívába kezdtek, hogy a számítógépgyártók ezt a fejlesztőeszközt használják
rendszereikhez. Bemutató sorozatot tartottak a főbb cégeknek, melyek ennek
ellenére sem láttak fantáziát a fejlesztőkörnyezetben, melynek legnagyobb
újdonsága a grafikus adatbevitel volt. Két embert bűvölt el az új technológia (mármint
a grafikus felület): az egyik Steve Jobs volt, az APPLE tulajdonosa, a másik Bill
Gates a MICROSOFT vezetője.

Az 1980-as évek végére az új technológiát megpróbálták alkalmazni az operációs
rendszerekben. Az APPLE megjelentette a Machintosh-t, mely az első teljesen
grafikus kezelőfelületű operációs rendszerrel rendelkezett. Ez volt a MacOs.

                                           
15  Melléklet: SzAI_VII-2.ppt
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A MICROSOFT a grafikus felületet önálló, hordozható operációs rendszerbe kívánta
beépíteni. A sors fintora, hogy az IBM ezt a technológiát nem támogatta, és végül ez
vezetett a két cég addigi gyümölcsöző kapcsolatának felbomlásához.

A MICROSOFT 1989-ben jelentette meg első, igen csúnyácska operációs rendszer
kiegészítését MS-WINDOWS néven (ehhez még kellett az MS-DOS mint alap
operációs rendszer). Az APPLE azonnal beperelte a MICROSOFT-ot, de a pert végül
elvesztette, így szabad lett az út a grafikus operációs rendszerek fejlesztése előtt.

A MICROSOFT a szoftvergyártó cégek között példátlanul agresszív és magas
költségvetésű kampánnyal vezette be 1995-ben "új" operációs rendszerét a
Windows95-öt. Mellette azonban megjelentetett egy új architektúrájú és filozófiájú
rendszert is a Windows NT-t, mellyel a hálózati operációs rendszerek közé igyekezett
betörni. Ez igen komoly feladatnak ígérkezett, hiszen ebben az időben a mikrogépes
hálózatok területén a NOVELL cég NetWare nevű operációs rendszere volt az
egyeduralkodó.

Napjainkra a MICROSOFT gyakorlatilag versenytárs nélkül maradt. A Windows 2000
megjelenésével végleg átvette a vezetést a hálózati operációs rendszerek piacán, és
az otthoni PC- k 80%-án is a Windows valamelyik változata fut.

Egyetlen operációs rendszer látszik csak ellenállni a MICROSOFT-os hegemónia
törekvéseknek: a LINUX. A LINUX 1992-ben született, és nyílt fejlesztésével,
ingyenességével, valamint azzal, hogy PC-n is elérhetővé tette a nagygépes UNIX
lehetőségeit, sokak kedvence lett. Napjainkra komoly versenytárssá nőtte ki magát,
míg a régi "nagy" szoftvergyártók sorra lemorzsolódtak…

Az operációs rendszerek alapfeladatai
- I/O műveletek végzése (olvasás billentyűzetről, kiírás képernyőre,

nyomtatóra, lemezes adatállományok létrehozása, másolása, törlése,
stb.)

- lemezek tartalomjegyzékének létrehozása, karbantartása, listázása
- billentyűzetről kiadott parancsok értelmezése, végrehajtása
- programok betöltése a tárba és indítása
- működés közben fellépett hibák elkerülése - jelzése

Operációs rendszerek osztályozása
- GRAFIKUS VAGY KARAKTERES KEZELŐFELÜLETŰ: Milyen módon

kommunikál a felhasználóval?
- 16, 32 VAGY 64 BITES: Milyen bontásban képes feldolgozni az adatokat?
- EGY VAGY TÖBBFELADATOS: Egy időben hány programot képes

kiszolgálni?
- EGY VAGY TÖBBFELHASZNÁLÓS: Egy időben hány felhasználó

használhatja a rendszer erőforrásait?
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Operációs rendszerek értékelési szempontjai
- stabilitás
- adatbiztonság
- kezelhetőség, megtanulhatóság
- sebesség
- memóriakezelés
- alkalmazható szoftverek száma
- egy (DOS) vagy többfelhasználós (UNIX) (felhasználók száma)
- egy vagy többfeladatos
- valós vagy védett üzemmód (valós DOS: a memória üres helyeire tölti a

programokat, védett OS/2: lezár egy memóriaterületet magának)
- tanácsadás, szervizszolgálat
- hardverigénye

Ismertebb operációs rendszerek
- CP/M

- 8 bites gépeknél terjedt el (VT20/4, QUATTRO)
- Z80-asokon futott
- egyfelhasználós

- MS-DOS
- karakteres kezelőfelület
- 16 bites
- egyfeladatos, egyfelhasználós

- WINDOWS 95/98/ME (Millenium Edition)
- időosztásos, többfeladatos
- egyfelhasználós
- 16 és 32 bites programok közvetlenül futtathatók

- WINDOWS NT/2000/XP
- időosztásos, prioritásos
- többfeladatos, többfelhasználós
- jogosultságok rendszere megvalósított

- OS/2
- 32 bites, többfeladatos operációsrendszer: több feladatot képes

egyszerre végrehajtani
- egyfelhasználós
- védett üzemmód: nem akadhatnak össze a programok, mert más-más

tárterületen vannak
- virtuális tárat használ: fizikailag hiányzó RAM-ot a winchester egy

részével próbálja helyettesíteni
- UNIX

- kb. 200 változata létezik, 1969-től fejlesztik, 1973-ban C nyelven
újraírták

- időosztásos operációs rendszer
- többfelhasználós (jogok - védelem)
- támogatja a többfeladatos üzemmódot

- LINUX
- PC-re írt UNIX-klón
- időosztásos, többfelhasználós, többfeladatos
- webkiszolgálók kedvelt operációs rendszere
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Ellenőrző kérdések
I.
KÉREM VÁLASSZA KI A HELYES MEGOLDÁST!

1. A számítógépes hálózathoz szükséges:
a., átviteli közeg
b., telefonvonal
c., nyomtató

2. A topológia
a., a hálózat logikai elrendezése
b., a hálózat földrajzi fekvése
c., a hálózat fizikai kialakítása

3. Az Internet
a., egy LAN típusú hálózat
b., egy MAN típusú hálózat
c., egy WAN típusú hálózat

4. A protokollfogalom
a., nem értelmezhető hálózatokra
b., a hálózati kommunikációs szabályokat adja meg
c., a hálózat fizikai kialakításával kapcsolatos

5. Az operációs rendszer
a., egy felhasználói program
b., egy fejlesztői program
c., egy rendszerprogram

6. Mi nem feladata az operációs rendszernek?
a., hibakezelés
b., I/O kezelés
c., parancsértelmezés

7. A grafikus operációs rendszerek
a., mindegyikéhez használhatunk egeret
b., mindegyike többfeladatos
c., mindegyike többfelhasználós

8. Napjaink többfeladatos operációs rendszerei általában
a., időosztásosak
b., kötegeltek
c., valósidejűek
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II.
KÉREM DÖNTSE EL, HOGY IGAZ, VAGY HAMIS-E AZ ÁLLÍTÁS!

1. A csillag topológiánál, minden gép, minden másik géphez csatlakozik.
igaz
hamis

2. Az Internet a Microsoft terméke.
igaz
hamis

3. A protokoll teszi lehetővé, hogy a gépek ne hibázzanak.
igaz
hamis

4. Egy hálózat kialakításának legfőbb oka, az erőforrás megosztás.
igaz
hamis

5. A UNIX egy operációs rendszer család.
igaz
hamis

6. Egyfelhasználós rendszerek is lehetnek többfeladatosak.
igaz
hamis

7. Az OS/2 operációs rendszer az IBM terméke.
igaz
hamis

8. A LINUX egy UNIX változat.
igaz
hamis

III.
KÉREM VÁLASZOLJON A FELTETT KÉRDÉSEKRE!

1. Mi a számítógépes hálózat?
2. Mik a hálózatkialakítás céljai?
3. Milyen elemek szükségesek a számítógépes hálózat működéséhez?
4. Mit takarnak a következő fogalmak: LAN, MAN, WAN.
5. Milyen hálózati topológiákat ismer?
6. Mi a hálózati protokoll?
7. Mi az operációs rendszer?
8. Osztályozza az operációs rendszereket!
9. Nevezzen meg 5 operációs rendszert!
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Megoldások (1. fejezet)

I.
1. c.
2. a.
3. b.
4. c.
5. a.
6. c.
7. c.
8. a.
9. c.
10. c.

II.
1. igaz
2. hamis
3. igaz
4. hamis
5. hamis
6. igaz
7. hamis
8. hamis
9. igaz
10. igaz

III.
1. Wilhelm Schickard.
2. Az adat kódolt információ, az információ értelmezett adat.
3. Konrad Zuse.
4. 1980-as évek.
1. integrált áramkörök (IC)

10-15 millió művelet/sec
szoftver szerepe megnő a hardveréhez képest
lemezes operációs rendszerek

6. programvezérelt legyen (teljesen automatikus vezérlés)
elektronikus
bináris (kettes) számrendszer használata
adatok és programok is az operatív tárban legyenek
a környezettel való kapcsolattartáshoz I/O egységgel kell rendelkeznie

7. gyors és pontos kommunikáció
nagy mennyiségű adat tárolása, feldolgozása
gyors adatfeldolgozás
nagy hibatűrés
manuálisnál olcsóbb feldolgozás

8. Irodai alkalmazások ( szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés)
Kommunikáció (telefax, videofax, ISDN)
Gazdasági alkalmazás (számlázó, könyvelő, bérelszámoló stb. programok)
Műszaki, tudományos területek (CAD, CAM, CAE, CASE rendszerek)
Szórakoztatás ( játékok, virtuális gépek)
Multimédia (képfeldolgozás, kiadványszerkesztés)

9. kiinduló adatok    adatbevitel   feldolgozás    adatkivitel    eredmény
            (input)        (program)       (output)
   5; 6                      ⇒                5 + 6               ⇒                  11

1. Első generációs.
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Megoldások (2. fejezet)

Mértékegység átváltások
Gbájt Mbájt Kbájt Bájt Bit
1 1024 1048576 1073741824 8589934592

1,25 1280 1310720 1342177280 10737418240
0,5 512 524288 536870912 4294967296

0,75 768 786432 805306368 6442450944
0,2 204,8 209715,2 214748365 1717986918

0,25 256 262144 268435456 2147483648
0,025 25,6 26214,4 26843545,6 214748365
0,6 614,4 629145,6 644245094 5153960755
0,1 102,4 104857,6 107374182 858993459
2 2048 2097152 2147483648 17179869184

2,5 2560 2621440 2684354560 21474836480
2,4 2457,6 2516582,4 2576980378 20615843021
1,8 1843,2 1887436,8 1932735283 15461882266
3,2 3277 3355443 3435973837 27487790694
6,2 6348,8 6501171,2 6657199309 53257594470

2,25 2304 2359296 2415919104 19327352832
4,5 4608 4718592 4831838208 38654705664
6 6144 6291456 6442450944 51539607552
5 5120 5242880 5368709120 42949672960

1,85 1894,4 1939865,6 1986422374 15891378995
3,3 3379,2 3460300,8 3543348019 28346784154
3,7 3789 3879731 3972844749 31782757990
4,2 4300,8 4404019,2 4509715661 36077725286
5,4 5529,6 5662310,4 5798205850 46385646797

0,0125 12,8 13107,2 13421772,8 107374182
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Számrendszerek közötti átváltások
Decimális Bináris Hexadecimális

10 1010 A
12 1100 C
34 100010 22
65 1000001 41
89 1011001 59
78 1001110 4E
29 11101 1D
17 10001 11
99 1100011 63
85 1010101 55
73 1001001 49
44 101100 2C
66 1000010 42
14 1110 E
9 1001 9

33 100001 21
23 10111 17
5 101 5

82 1010010 52
54 110110 36
47 101111 2F
75 1001011 4B
50 110010 32
43 101011 2B
36 100100 24

Fixpontos számábrázolás - kettes komplemens kódban
Decimális Bináris fixpontos 2 bájton

10  0000 0000 0000 1010
-10 1111 1111 1111 0110
34 0000 0000 0010 0010
-45 1111 1111 1101 0011
89 0000 0000 0101 1001

257 0000 0001 0000 0001
-317 1111 1110 1100 0011
155 0000 0000 1001 1011
-219 1111 1111 0010 0101
147 0000 0000 1001 0011
73 0000 0000 0100 1001

-198 1111 1111 0011 1010
164 0000 0000 1010 0100
-183 1111 1111 0100 1001
-169 1111 1111 0101 0111
197 0000 0000 1100 0101
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Lebegőpontos számábrázolás
Decimális Bináris Mantissza Karakterisztika

10 1010=0,101⋅2100 +0,101 +100
28 11100=0,111⋅2101 +0,111 +101
34 100010=0,10001⋅2110 +0,10001 +110

104,5 1101000,1=0,11010001⋅2111 +0,11010001 +111
-89 -1011001=-0,1011001⋅2111 -0,1011001 +111

0,15625 0,00101=0,101⋅2-10 +0,101 -10
66 1000010=0,100001⋅2111 +0,100001 +111

 -14,625 -1110,101=-0,1110101⋅2100 +0,1110101 +100
0,28125 0,01001=0,1001⋅2-1 +0,1001 -1

-0,0859375 -0,0001011=-0,1011⋅2-11 -0,1011 -11
-23 -10111=-0,10111⋅2101 -0,10111 +101

0,09375 0,00011=0,11⋅2-11 +0,11 -11
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Megoldások (3. fejezet)

Binárisan Művelet Második Binárisan Eredmény
10 00001010 ÉS 13 00001101 00001000 8
-10 11110110 VAGY -65 10111111 11111111 -1
23 00010111 ÉS 34 00100010 00000010 2
65 01000001 VAGY 56 00111000 01111001 121
38 00100110 ÉS 23 00010111 00000110 6
-87 10101001 VAGY 45 00101101 10101101 -83
93 01011101 ÉS 97 01100001 01000001 65
53 00110101 VAGY -45 11010011 11110111 -9
86 01010110 ÉS -23 11101001 01000000 64
21 00010101 VAGY 4 00000100 00010101 21
34 00100010 KIZÁRÓ

VAGY
54 00110110 00010100 20

28 00011100 ÉS 33 00100001 00000000 0
77 01001101 KIZÁRÓ

VAGY
78 01001110 00000011 3

35 00100011 VAGY 32 00100000 00100011 35
66 01000010 ÉS -66 10111110 00000010 2
20 00010100 KIZÁRÓ

VAGY
-11 11110101 11100001 -31

-43 11010101 VAGY 23 00010111 11010111 -41
55 00110111 ÉS 55 00110111 00110111 55
39 00100111 KIZÁRÓ

VAGY
92 01011100 01111011 123

-23 11101001 ÉS 82 01010010 01000000 64
17 00010001 KIZÁRÓ

VAGY
72 01001000 01011001 89

99 01100011 ÉS -62 11000010 01000010 66
68 01000100 VAGY -64 11000000 11000100 -60
26 00011010 ÉS 30 00011110 00011010 26
-99 10011101 VAGY 50 00110010 10111111 -65
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Megoldások (4. fejezet)

I.
1. b.
2. b.
3. b.
4. a.
5. b.
6. b.
7. c.
8. a.
9. a.
10. b.

II.
1. hamis
2. igaz
3. hamis
4. hamis
5. hamis
6. igaz
7. igaz
8. hamis
9. igaz
10. igaz

III.
1. vezérlőegység; a perifériák vezérlésére szolgáló elektronikus elemeket tartalmazó

kártya, amely az adott külső egység kezelését, és annak a számítógéphez történő
csatolását látja el.

2. Az alapgép azoknak a részegységeknek az összefoglaló neve melyek
nélkülözhetetlenek a számítógép működéséhez. A legszűkebben vett értelemben
az alapgép nem más, mint a mikroprocesszor és az operatív tár együttese.
Természetesen a fizikai kiépítésből adódóan az alapgéphez tartozónak tarthatjuk
az alaplapot, melyen keresztül a processzor kommunikál a külvilággal.

3. A CISC processzorok több tárolóműveletet képesek végezni az összetett
utasításkészlet segítségével. Ezt ugyan korlátozza a szükséges regiszterek
száma, de emeli a vezérlőegységgel szemben támasztott követelményt. Az egyre
gyorsabb processzorok eléréséhez új utat kellett találni, tehát a processzorok
architektúrája megváltozott. Amikor megvizsgálták a hagyományos számítógép-
alkalmazásokat, úgy találták, hogy az összes utasítás ötöde fordul nagyon
gyakran elő, a maradék jóval ritkábban. Ezért csökkentették az utasításkészletet
és az utasítások formátumát. A RISC filozófia célja tehát az, hogy kisebb,
olcsóbb, áttekinthetőbb processzorokat építsenek. Ehhez a processzor
utasításkészletét a legfontosabb és leggyakrabban használt műveletekre
csökkentették. A RISC-architektúra további jellegzetessége, hogy jobban
leválasztott buszrendszerrel és egymástól független feldolgozóegységekkel
rendelkezik. Ez teszi lehetővé a párhuzamos feldolgozást, és a gyorsabb
átbocsátó képességet.

4. A számítógépeket három nagy csoportra oszthatjuk mikro, mini ill.
nagyszámítógépekre. A különbség elsődlegesen a teljesítményben jelentkezik,
bár a különböző géptípusokat, más környezetben, eltérő feladatokra használják
fel. Míg a mikrogépek elsősorban az otthoni ill. a kisebb üzleti feladatok
végrehajtásában használhatóak, addig a minigépek inkább a közép és
nagyvállalati környezet számítástechnikai igényeit elégítheti ki. A nagygépeket
speciális, nagy teljesítményt kívánó, párhuzamosítható feladatok végrehajtására
használják előszeretettel. Míg a mikrogépek CISC architektúrájúak, addig a
minigépek inkább RISC, a nagygépek pedig vagy egyedi ún. skalár vagy CISC
típusú processzorokat használnak.

5. A 8086-os.
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6. A processzor működése során kiolvassa a memóriából a soron következő
utasítást, meghatározza a műveletet és a hozzá szükséges adatokat, elvégzi a
meghatározott tevékenységet, majd a kapott eredmény eltárolja.

7. A ROM csak olvasható, a RAM írható-olvasható memória.
.
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Megoldások (5. fejezet)

I.
1. a.
2. c.
3. b.
4. a.
5. a.
6. b.
7. a.
8. c.
9. a.
10. a.

II.
1. hamis
2. hamis
3. igaz
4. igaz
5. igaz
6. igaz
7. hamis
8. hamis
9. igaz

III.
1. Mágneslemezes tárak:

merevlemezek
.hajlékonylemezek

Optikai tárak:
cd-romok
dvd-romok

Szalagos tárak:
streamer
dat

Egyéb:
zip-drive
ls-120

2. DS (double Sided): kétoldalas lemez.
DD (double density): dupla írássűrűségű lemez.
HD (high density): magas írássűrűségű lemez.

3. A lemezen tárolt adatokat a CD-ROM meghajtó olvasó fejéből az adatpályára
irányított lézersugár olvassa ki. A lyukakról visszaverődő sugár erősen szóródik,
így innen jóval kevesebb fény kerül vissza az optikai fejhez, mint a sima
részekről. Az optikai fejben elhelyezett detektor érzékeli a visszavert
fénymennyiség-arányos elektromos áramot, majd a számítógép számára is
értelmezhető digitális adatokká alakítja.

4. A PC-k alapvető beviteli egysége, nélküle el sem indul a gép. Eleinte 84 gombbal
készítették, 10 funkcióbillentyűvel, és numerikus paddal.  Ezt később
kiegészítették +2 funkcióbillentyűvel, és a kurzormozgató billentyűkkel, így 101
illetve 102 lett a gombok száma. Az írógépekhez hasonlóan nyelvi okokból
léteznek QWERTZ és QWERTY típusúak. Csatlakozásuk alapján lehetnek XT,
AT, PS/2, és USB szabványúak. Az XT csak egyirányú kommunikációra képes, a
többi a géptől is kaphat utasításokat. Léteznek XT/AT átkapcsolóval ellátott
billentyűzetek is. Leggyakrabban az elkoszolódás okozhat meghibásodást, ezt az
alkalmanként elvégzett tisztítással, porszívózással előzhetjük meg, valamint a
billentyűzet feletti étkezés és italozás mellőzésével. A csatlakozó csak egy
irányból helyezhető be (kikapcsolt állapotban). Extra funkciókkal felszerelt
változatok (pl. többféle programozható billentyű, ergonómikus, „kettétört”,
multimédiás kezelőpanellel bővített, rádiós vagy infrás azaz vezeték nélküli stb.)
egy része csak a telepített segédprogrammal működik helyesen.



Barhács OktatóKözpont Számítástechnikai alapismeretek modul - Megoldások

89.

5. A digitális jeleket analóg jelekké alakítja és vissza. Lehetőséget nyújt 2
számítógép telefonon keresztüli kommunikációjára.

6. Hercules: 720 x 348 képpont - 2 szín (monokróm)
CGA: 640 x 200 (Color Graphics Adapter) - 4 v. 16 szín
EGA: 640 x 350 (Enhanced Graphics Adapter) - 16 szín
VGA: 640 x 480 (Video Graphics Adapter)  - 256 szín
SVGA: 1024 x768 (Super VGA)  - 16,7 millió szín
XGA 1280x1024 és felette (Extended Graphics Adapter)  - 4
milliárd szín

7. A színmélység attól függ, hogy a kódolás hány biten történik. Nyolc biten 256 szín
kódolása oldható meg, 16 biten 65 ezer, 24 biten pedig 16,7 millió. Ezt utóbbit
nevezik „true color" színmélységnek.

8. A nyomtatás halk, bár a szép nyomtatás speciális papírt igényel. A nyomtatófej a
festéket tartalmazó dobozból és egy fúvókaszerű festékkiömlő nyílásból áll.
Mialatt a fej végighalad a soron a fúvókán keresztül a papírra "köpi" a festéket a
nyomtatási képnek megfelelően, igen nagy pontossággal.

9. - nyomtatási minőség,
- írásmód
- megbízhatóság
- súly, méretek
- nyomtatási zaj
- funkciók, grafikus lehetőségek
- karakterkészletek száma
- színmegjelenítés
- puffer (átmeneti tároló) mérete
- papír, papírtovábbítási mód (tekercs, speciális lap, leporelló)
- készíthető másolatok száma
- üzemeltetés, karbantartási költségek
- szervizelési lehetőség, alkatrész utánpótlás
- festékszalag, -patron, -kazetta beszerzési lehetőségei
- kiegészítő egységek
- ár
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Megoldások (6. fejezet)

I.
1. a.
2. a.
3. b.
4. c.
5. c.
6. b.
7. a.
8. c.
9. a.
10. a.

II.
1. hamis
2. hamis
3. igaz
4. igaz
5. hamis
6. hamis
7. hamis
8. igaz
9. hamis
10. igaz

III.
1. Egy feladat megoldására szolgáló egyértelműen előírt módon és sorrendben

végrehajtandó véges tevékenységsorozat, mely véges idő alatt befejeződik. A
tevékenység matematikai művelettől kezdve tetszőleges számítási, gyártási vagy
technológiai művelet lehet.

2. IBM.
3. Az ember által nehezebben megfogalmazható, nagyobb programozói munkát

igénylő, gépközeli programozási nyelv.
4. Felhasználói

Rendszer
Fejlesztői programok

5. Az ASCII kódtábla 128-255 közé eső része, mely lecserélhető, ezáltal minden
nemzet használhatja a sajátos (pl. ékezetes) karaktereit.

6. Vírusok
Trójai falovak
Férgek
Rejtekajtók

7. Procedurális nyelv, amelyben a programozó adja meg az utasítások
végrehajtásának sorrendjét és mikéntjét. Bármely adatszerkezeten bármely nyelvi
utasítás végrehajtható a szintaktikai szabályoknak megfelelően. Objektumorientált
nyelv, amelyben az adatokat és a rajtuk végrehajtható utasításokat egy
egységként kezeljük. A programozó korlátozva van abban, hogy milyen
utasításokat hajthat végre az adatokon. Eseményvezérelt nyelv, amely már nem
lineáris szerkezetű, az utasítás végrehajtása az objektumhoz tartozó eseményhez
kötődik (az utasítás végrehajtás során a programozó korlátozva van abban, hogy
hogyan hajtathatja végre azt).

8. Első generáció: - manuális programozástechnika
- gépi kód, alacsonyszintű nyelvek használata

Második generáció: - magas szintű nyelvek használata
- - strukturált programozástechnika megjelenése

Harmadik generáció: - objektumorientált megközelítés kialakulása
- objektumorientált nyelvek használata, kiegészítések, 
"ráépülő" nyelvek kifejlődése

Negyedik generáció (4GL): - vizuális kezelőfelületű nyelvek megjelenése
- eseményvezéreltség kialakulása
- az objektumorientáltság alapvető követelmény
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Megoldások (7. fejezet)

I.
1. a.
2. a.
3. c.
4. b.
5. c.
6. a.
7. a.
8. a.

II.
1. hamis
2. hamis
3. hamis
4. igaz
5. igaz
6. igaz
7. igaz

III.
1. A hálózat: nagy mennyiségű adatok és programok átvitelét valósítja meg két gép

között anélkül, hogy a floppykat kéne a két földrajzilag máshol elhelyezkedő gép
között utaztatni. Két számítógép a soros vagy párhuzamos csatoló használatával
kapcsolható össze.

2. Erőforrás-megosztás: a cél az, hogy a hálózatban levő programok, adatok és
eszközök (erőforrások) a felhasználók fizikai helyétől függetlenül bárki számára
elérhetőek legyenek. Megbízhatóság: minden állomány két vagy több gépen is
jelen lehet, így ha pl. hardverhiba következtében valamelyik állomány
elérhetetlenné válik az egyik gépen, akkor annak másolata egy másik gépen még
hozzáférhető marad. Egyszerre több CPU (központi egység) alkalmazása is
növelheti a megbízhatóságot. Az egyik CPU leállása esetén ugyanis a többi még
átveheti a kiesőre jutó feladatokat, így a teljes rendszer üzemképes marad (bár
csökken a teljesítmény). A működés folyamatos fenntartása kulcsfontosságú a
katonai, banki, a légirányítási és más egyéb alkalmazások esetén is.
Pénzmegtakarítás: a kis számítógépek sokkal jobb ár/teljesítmény mutatóval
rendelkeznek, mint nagyobb testvéreik. A nagygépek (mainframe) kb. tízszer
gyorsabbak, ugyanakkor kb. ezerszeres az áruk. Ezért a rendszereket személyi
számítógépekből és állományszolgáltató (file server) gépből építik fel. A nagy
központi számítógépek teljesítőképességük felső határának elérésekor csak
egyetlen megoldás van: nagyobbra kell őket cserélni. Ez nem csak nagyon
költséges, de kiesést és a hálózati rendszerváltással járó plusz munkát is igényel.
Kommunikációs eszköz: egymástól nagy távolságra levő emberek a számítógép-
hálózatok révén hatékonyan tudnak kommunikálni, könnyedén írhatnak közösen,
pl. cikkeket. Amikor az egyik szerző változtat valamit a szövegen, a többiek azt
azonnal láthatják(elektronikus levelezés, elektronikus hirdetőtáblák). Gondoljuk
végig, ha ugyanezt postán keresztül kellene végigvinni, hetekig tartana.

3. Számítógépek
hálózati illesztőkártya (azonosító szám; Ethernet, Arcnet)
jelátvivő közeg (kábel, telefonvonal)
sodrott, árnyékolt érpár 2400-9600 bit/s
koaxiális kábel  10-100 Mbit/s, a vezeték vastagságától függően
üvegszál vezeték  100 Mbit/s fölötti átviteli sebesség
mikrohullámok
hálózati operációs rendszer (netware)
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4. LAN (Local Area Network): Helyi hálózat - általában így szokták nevezni azokat a
számítógépes hálózatokat, amelyek egy helyiségre vagy épületre vagy több
épületből álló intézményre terjednek ki. Szokás "kerítésen belüli hálózatnak is
nevezni".
MAN (Metropolitan Area Network): Városi hálózat - kiterjedtségére a neve is utal.
Napjainkban a klasszikus telefonhálózatokat olyan összetett szolgáltatást nyújtó
hálózatok váltják fel, amelyek postai vonalakon egyaránt képesek beszédet,
adatot, hangot, képet továbbítani. Ezt a szolgáltatást megfelelő vezetékrendszer
(üvegszál) és ún. digitális központok támogatják. Ennek az integrált
szolgáltatásnak az angol neve: Integrated Services Digital Network (ISDN).
WAN (Wide Area Network): Kiterjedt területű hálózat (pl. országos vagy
földrészek közötti világhálózat). Összekötő közege nemcsak vezetékes, hanem
szatellites megoldás is lehet (vegyes átvivő közegű hálózat).

5. Sín, gyűrű, csillag, fa, szabálytalan.
6. A számítógépes hálózatokban a gépeknek, ahhoz, hogy egymással kapcsolatot

teremtsenek, meg kell állapodniuk egy kommunikációs „stratégiában”, egy
szabályrendszerben, mely az üzenetek adásának és vételének formáját rögzíti
(de természetesen semmit nem mond annak tartalmáról). Ezeket a kommunikáció
során használt szabályokat együttesen nevezzük hálózati protokollnak. Nagyon
egyszerű példa erre a címzési mechanizmus. Ha a küldő által küldött üzenetet a
címzett nem bírja azonosítani mint a sajátját, akkor az üzenetet nem olvassa el,
így a kommunikációs kísérlet sikertelen lesz.

7. Olyan programrendszer, amely a számítógép működését vezérli, biztosítja a
kommunikációt a számítógép és a felhasználó között, elosztja az erőforrásokat.

8. Grafikus vagy karakteres kezelőfelületű: milyen módon kommunikál a
felhasználóval.
16, 32 vagy 64 bites: milyen bontásban képes feldolgozni az adatokat.
Egy vagy többfeladatos: egy időben hány programot képes kiszolgálni.
Egy vagy többfelhasználós: egy időben hány felhasználó használhatja a rendszer
erőforrásait.

9. UNIX, WINDOWS, DOS, BEOS, OS/2, VMS, QNX, AS/400, OS/390, CP/M
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