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Bevezetés 
A következő tananyag a Gábor Dénes Főiskolán tanuló hallgatók informatikai tudásának 
megalapozásához készült. A könyv címével megegyező Informatikai alapok tantárgy keretében – 
alapszaktól függetlenül – sajátítják el a tanulók az informatikai műveltség megteremtéséhez szükséges 
ismereteket. A hazai felsőoktatásban bevett gyakorlat ilyen célú és tartalmú tantárgy indítása, ezért 
bízunk tananyagunk széleskörű felhasználási lehetőségében. Ez a tantárgy jellemzően a képzések elején 
helyezkedik el, és bármilyen informatikai szaktudást igénylő kurzus előfeltétele lehet, avagy önmagában 
is elképzelhető. A fenti tanulási célok könyvünkkel történő elérését természetesen a felsőoktatásban való 
részvételtől függetlenül mindenkinek ajánljuk, akik informatikai tudásukat szeretnék bővíteni. 

A tananyag 7 fejezetből áll, közülük a 2. Számrendszerek. Digitális számábrázolás és műveletek és a 3. 
Digitális technika fejezet egymásra épül. A fejezetek követnek egy nem „kőbe vésett” logikai rendet, de 
önállóan, egymástól függetlenül is megállják a helyüket, nem építkeznek korábbi fejezet(ek)re, ezért az 
előbbi kivételtől eltekintve tetszőleges sorrendben, érdeklődés mentén is elolvashatók. A fejezetek a 
Gábor Dénes Főiskola oktatóinak egyszerzős alkotásai. 

- Az 1. Bevezetés az informatikába és a számítástechnikába rész történeti jellegű írásnak 
tekinthető, amely a jól ismert informatika történet anyagát igyekszik új megközelítésben 
megragadni és olyan történetekkel színesíteni, amelyek kevésbé ismertek. 

- A 2. Számrendszerek. Digitális számábrázolás és műveletek fejezet megmutatja, hogy a jól 
ismert természetes környezet mellett létezik a jelek, jelrendszerek, kódok világa, amely mindazt 
az adatot, információt és tudást hordozza, amellyel az emberiség a valóságos és a képzelt 
környezeteket megjeleníti. 

- A 3. Digitális technika fejezet azzal foglalkozik, hogy a bináris jelekké történő kódolás és az 
azokkal végzett alapműveletek hogyan valósíthatók meg technikailag, áramkörök segítségével. 

- Ez a technikai jellegű megközelítés folytatódik tovább a könyv leghosszabb fejezetével: 4. A 
számítógépek felépítése, hardvere; amely a számítógép működési elvének tárgyalása mellett 
annak összes fizikai részegységét korszerűen bemutatja, jellemzi működését, típusait. 

- Az 5. Rendszerprogramok fejezet túl lép a fizikai szinten, és a számítógépen futó programokkal, 
a szoftverekkel foglalkozik. Azok közül is elsősorban a rendszer működéséhez alapvetően 
szükséges programokat állítja fókuszba. 

- A 6. Számítógép hálózatok fejezet foglalkozik azzal az informatika történetében korszakváltást 
hozó témával, amely a számítógépek összekapcsolásával alakult ki. Ez a fejezet részletesen 
tárgyalja mind a hálózatok elméleti alapjait, mind a fizikai megvalósítás módjait. 

- A 7. Programok fejlesztése rész már a programozási tanulmányok megalapozásával foglalkozik. 
Ma már az algoritmizálás, problémamegoldás az informatikai kompetenciának a része lett, így 
ez a fejezet is okkal kapott helyet a könyvben. 

A tartalmak nagy részének megértéséhez, elsajátításához elegendő a középiskolai informatika tantárgy 
ismeretanyaga. A 2. és a 3. fejezet, valamint a hozzájuk készült számolási mintapéldákat, feladatokat 
tartalmazó melléklet feldolgozásához megfelelő matematikai műveltség szükséges. Minden fejezet 
végén önellenőrző kérdések találhatók, amelyekkel az olvasó felmérheti, milyen mértékben sikerült 
megértenie az adott részt. 

A tananyag európai uniós támogatással, a Széchenyi 2020 EFOP-3.4.4.-16-2017-00017 „INFOPÁLYA” 
projekt keretében készült. 

Hülber László 
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1. Bevezetés az informatikába és a számítástechnikába 
Miről szól ez a fejezet? 

A számítástechnika rövid története a szakmai tudáshoz nem tartozik hozzá, de a szakmai 
műveltséghez igen. A számítógépek tervezésének Neumann-féle elveit nem a szokásos 
tankönyvekben megszokottan ismertetjük, hanem ahogy a valóságban ezeket annak idején 
megfogalmazták, de nem angolul, hanem magyarul. Utána lesznek olyan alapfogalmak: 
rendszer, információ, adat stb., amelyeknek nagyon sokféle definíciója ismeretes. A mi 
definícióink kicsit furcsák lesznek a tankönyvekhez képest. Említést teszünk a kódolásról is, ha 
már adatot említünk. Aztán jelekről, ezeknek az előfordulásairól a hírközlési csatornákba, bár 
külön fejezet szól a számítógép-hálózatokról, de néhány alapfogalomról érdemes tudni már a 
tananyag elején is. 

Szokták a számítógépeket különféle szempontok szerint osztályozni, és a mikroelektronikának 
is van egy bizonyos fejlődéstörvénye. Csak nagyjából tekintjük át a számítógépnek a testét meg 
a lelkét, hogy egy ilyen gépbe zárt kísértet dogmájának hasonlatával éljünk, amikor a hardver 
és a szoftver témáját érintjük. 

1.1. Bevezető gondolatok 

Mi az emberiség ama két örök problémája, amelynek szempontjából érdemes értékelni egy 
információs rendszert is, hogy ezen a két rovaton mennyit teljesít a funkcióiból?  

Az egyik a kitörés az időszinkron szorításából. 

Mit jelent ez? Például, amikor az ősemberek vadászat közben elejtettek egy őstulkot, azt a törzs 
még aznap meg tudta enni, de ha egy mamutot sikerült elejteni, akkor azzal már a törzs nem 
birkózott meg, és ha nem akarták, hogy rájuk rohadjon, akkor valamit kezdeni kellett ezzel a 
hústömeggel, hogy kitartson több napig. Akkor ők még nem tudták azt, amit Louis Pasteur már 
tudott, hogy mikroorganizmusokkal kell itt fölvenni a küzdelmet, nem egyszerűen egy 
mamuttal. De arra aztán rájöttek, hogy a füstölés nagyon jól tartósít, és akik meg a sarkkör 
közelében éltek, azok inkább jégre tették a maradványokat. Azok a törzsek, amelyek ezt a 
problémát nem tudták megoldani, azok ráhagyták a hiénákra, keselyűkre, hogy a maradékot 
eltakarítsák. Tehát a hatásfokuk nem volt túl jó. Ez egy ma is mindig előforduló probléma, hogy 
valamit akkor kell felhasználni, amikor nekünk tetszik, de nem akkor keletkezett. Például egy 
nagyon nagy probléma, és több tárgy foglalkozik ilyesmikkel, hogy villamos formában, nagy 
mennyiségben, villamos energiát nem tudunk tárolni. Többnyire akkor kell elfogyasztani, 
amikor előállítják más energiaformából. A tárolók átalakítják más energiaformába és aztán 
visszaalakítják, ezért két hatásfok szorzatával kell számolni. Tehát ez egy állandóan előforduló 
probléma. Ha megtanulnak valamit a felsőoktatásban, és nem a képzés során fogják használni 
valójában, hanem majd az életben, akkor föl tudják-e idézni a tanultakat vagy nem, kikerülnek-
e az időszinkron szorításából? 

A másik az erőkoncentrálás problémája – kitörés saját biológiai adottságaink keretéből. 

Ugye nem volt minden derék harcos, Botond vezér, aki a buzogányával egymaga be tudta zúzni 
Bizáncnál az érckaput? Általában a harcosok az erőt kénytelenek koncentrálni, például egy 
faltörő kos segítségével. Erőkoncentrálásra szolgál a kötél is. 

Most az emberi tevékenység számtalan területén közösen dolgozunk. Amikor arról hallunk, 
hogy 856 ezer mérnökórával állítottak elő egy tervezőszoftvert, akkor nyilván többen együtt 
dolgoztak. Vagyis roppant fontos dolog, hogy az együttműködést mennyire teszi lehetővé egy 
informatikai rendszer. Tudjuk, hogy erre különféle informatikai részrendszerek vannak, és ezt 
szolgálja a hálózatok kialakítása, a csoportmunkát támogató programok használata stb. 
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Általában az ősemberektől kezdve napjainkig az emberek úgynevezett információ közösségeket 
alkottak, amelyekben különféle tudástárolókat, tezauruszokat hoztak létre. S amikor még nem 
volt olyan tárolóeszköz, mint mondjuk egy könyv, akkor bizony megtanulták. Például a 
„Védák”-at, annak idején az ókori indiaiak bemagolták és szájról-szájra adták tovább, mint 
ahogy az egyik angol filmben, a 451 Fahrenheit-ben, ahol megtiltják a könyvek használatát, és 
a könyvszerető emberek megtanulnak regényeket, útleírásokat stb. Aztán később létrejöttek 
egyéb adattároló rendszerek, gondolhatunk a két alexandriai könyvtárra, a XVIII. századi 
Enciklopédiára1 és a mai modern adattároló rendszerekre.  

Csaknem ezer éve2 használt, határokon átívelő adathordozónk a marhalevél (régiesen passzus, 
járatlevél), amely egy igazolólap a lábasjószág tulajdonságairól és egészségi állapotáról. A 
marhalevelet a haszonállat származási helyén állítja ki az illetékes helyhatóság. Ma már 
országos, számítógépes adatbázisban tartják nyilván. A marhalevél igazi hungarikum, és 
évszázadokig elősegítette a haszonállatok exportját. 

Adott feladat megoldásához szükséges adatok gyors visszakeresésére szolgáltak az ún. perem-
lyukkártyák vagy szél-lyukkártyák (1.1. ábra). 

 
1.1. ábra. Perem-lyukkártya az MTA könyvtárában. Forrás: [2] 

A keresési kulcsadatokat a négy szélén lévő lyukak szabaddá tételével kódolták, hogy a 
kártyacsomag tartójába illesztett „kötőtűk” ne akadályozzák lehullásukat, amikor megrázzák a 
kártyacsomagot3. A kártya széleinek megfelelően egymás után négy lekérdezésre volt 
lehetőség, méghozzá több szempont szerint. Edgar F. Codd (1923-2003), aki az 1960-as 
években kidolgozta a relációs adatmodellt, foglalkozott sejt-automatákkal is. Neumann 29 
állapotú sejt-automatáját 8 állapotúra egyszerűsítette. Az első elektronikus sejtet 
Magyarországon készítették el az 1970-es évek első harmadában, és a kutatók foglalkoztak a 
                                                 
1 „Az Enciklopédia 1751 és 1772 közt jelent meg 28 kötetben. A későbbiekben 5 kötetnyi függelék és 2 kötetnyi 
ábra egészítette ki a nagy művet, amelynek alcíme is árulkodó: A tudományok, a művészetek és a mesterségek 
értelmező szótára.” [1] 
2 I. László király uralkodása óta használjuk, de csak Mária Terézia rendelete tette kötelezővé a XVIII. században.  
3 Létezett ’fény-lyukkártya’ is, amely hasonló elven működött négyzetes elrendezésben kb. 100×100 lyukasztási 
lehetőség volt, és „kötőtű”-ként fénysugarat használtak. 
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Codd-féle sejtmező különböző feladatokra való programozásával is. Ezek egyike éppen a szél-
lyukkártya elvét (a szerzőnél: szélkártya) megvalósító kereső rendszer volt [3]. 

Az emberi genom feltárása és közkincsé tétele lehetővé teszi a XXI. századi orvoslás és 
családtervezés forradalmasítását, és már képesek vagyunk nem kilökődő szerveket készíteni 
3D-nyomtatással [9],[10] és [11]. Fiziológiai korlátainkat elképzelhetetlenül messzire 
távolítjuk. 

Túlságosan előreszaladtunk, ezért visszatérünk az ókorba, a középkorba és az újkorba. 

1.2.  Az informatika rövid története 

1.2.1. Az adattárolás korai eszközei 

Nincs olyan tudomány vagy technika, amelyik ne úgy kezdené történetének ismertetését, hogy 
már az ókori görögök is…, de az informatikáé még korábbra nyúlik vissza. Az 1.2. ábrán egy 
Sumér agyagtábla látható adminisztratív szöveggel, amely Kr. e. 3400-3000 körül készült Uruk 
városában, 37 hónap alatt átvett 29086 mérő (138 m3) árpáról. 

 
1.2. ábra. Sumér agyagtábla Forrás: [4] 

 
1.3. ábra. Inka kipu Forrás: [4] 

Az inka adattárolás és nyilvántartás eszköze volt a csomózás, azaz az 1.3. ábrán látható kipu 
(ez már digitalizált volt). 
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1.2.2. A számolást segítő eszközök fejlődése 

1900-ban tengeri szivacsbúvárok találtak egy hordozható, analóg célszámító eszközt. Ez, az 
antiküthérai szerkezet, amelyet és rekonstruáltját az 1.4. ábrán lehet látni. Tehát az első 
számítógép valóban ógörög találmány, jóllehet nem a mai programozható, digitális számítógép 
őse.  

 
1.4. ábra. Antiküthérai szerkezet és rekonstruáltja. Forrás: [5] 

A sumérok már kb. 4700 évvel ezelőtt használtak 60-as számrendszerű abakuszt a számolás 
gyors elvégzésére. Egy görögök és rómaiak által használt, nem tízes számrendszerű abakusz 
rekonstruáltja látható az 1.5. ábrán. Az abakusz már digitális eszköz. 

 
1.5. ábra. Ókori abakusz rekonstruáltja. Forrás: [6]  

Az 1.6. ábrán egy orosz bolt látható, ahol éppen sorban állnak az asszonyok a déli gyümölcsért 
és nincs pénztárgép. A Szovjetunióban ritkán volt pénztárgép a boltokban. Tízes számrendszerű 
abakusszal nagyon gyorsan számoltak a pénztáros nénik, akik az árakat is fejben tartották. (A 
képen a mérleg mellett és az eldőlt zacskó alatt van az abakusz. A sor nem a számolás, hanem 
a ritka termék miatt oly hosszú.) 
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1.6. ábra. Orosz bolt abakusszal. Forrás: [6] 

 
1.7. ábra. Ratus A20 pénztárgép4 

Akkoriban nálunk már voltak pl. Ratus A 20 típusú, elektromechanikus pénztárgépek (1.7. 
ábra), de még nem volt vonalkód, tehát a magyar pénztáros néni fejben tartotta az árat, azonban 
a számolást már nem ő végezte. Pl. az NSZK-ban akkor már a vonalkód megadta a 
pénztárosnak, hogy mennyi a termék ára, az elektronikus pénztárgép elkészítette a nyugtát és 
az eladott termék mennyiségével csökkentette a raktárkészlet nyilvántartási tételét. 

                                                 
4 Forrás: https://www.apenztargep.hu/hu/tortenelem 
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A logaritmussal a szorzást át lehet alakítani összeadássá, és geometriai elmozdulással 
megvalósítható ez a művelet, ezért óriási előrelépés volt a számolás gyorsítása terén, amikor 
William Oughtred (1574-1660) angol lelkész megalkotta a logarlécet. „A logarlécet 1620-1630 
között találták fel, miután John Napier5 publikálta a logaritmusról szóló alapvető művét. 
Az oxfordi egyetemen Edmund Gunter6 feltalált egy eszközt, mely egy logaritmikus skálából 
és mérőeszközökből állt, és amellyel szorozni és osztani lehetett. 1630-ban a cambridge-
i William Oughtred készített egy körlogarlécet, és 1632-ben egyesítette találmányát Gunter 
eszközével, ezzel létrejött a mai értelemben vett logarléc.” [7] Ez egy mechanikus működésű, 
analóg számológép volt. A zsebszámológépek XX. századi elterjedéséig a logarléc (1.8. ábra) 
volt a mérnökök legfőbb segédeszköze és hivatásuk egyik jelképe.  

 
1.8. ábra Pickett N600 típusú logarléc, amelyet az Apollo 11 űrhajósai 1969-ben használtak7  

A XVII. században már készítettek mechanikus, digitális számológépet is. Az 1.9. ábrán látható 
egy ilyennek, az 1623-ban készített Schickard-félének a rekonstruáltja. Wilhelm Schickard 
(1592-1635) professzor Johannes Keplernek (1571-1630) elküldött vázlatát 1957-ben találták 
meg a csillagász iratai között, és ennek alapján készült el 1960 körül az IBM-ben annak működő 
mása. 

 
1.9. ábra. Schickard számológépének rekonstruáltja8  

                                                 
5 J. Napier (1550-1617) 
6 E. Gunter (1581-1626) 
7 Forrás: http://szamologep.blogspot.com/2009/12/logarlec-az-urben.html 
8 Forrás: https://www.nationalgeographic.com.es/medio/2019/02/12/01-replica-primera-maquina-calculadora-
schickard_4184ac8a_1500x1306.jpg 
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Blaise Pascal (1623-1662) számológépe 1642-ben készült9 (1.10. ábra), 10-es számrendszerben 
számolt, 8 számjeggyel. (Pascal nevét adták az egyik magas szintű programozási nyelvnek.) 

 
1.10. ábra. Pascal mechanikus számológépe. Forrás: [6] 

Pascal számológépét Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) német 
polihisztor10 tökéletesítette, így alkalmassá vált mind a négy alapművelet elvégzésére. 1673-
ban alkotott, mechanikus tárolóval ellátott számológépét az 1.11. ábra szemlélteti egy vitrinben. 
[12] Leibniz megfogalmazta a kettes számrendszert, és hozzájárult a formális logika 
megteremtéséhez, az univerzális, tudományos kalkulus bevezetésével. 

 
1.11. ábra. Leibniz számológépe, a calculator11  

Az első igazán jól használható számológépet egy gépészeti érdeklődésű lelkész, Philipp 
Matthäus Hahn (1739-1790) készítette kb. 100 évvel később (1.12. ábra). „Leibnizhez 
hasonlóan ő is fogazott dobokat alkalmazott, de körkörös elrendezésben. A készülék hengeres 

                                                 
9 „Pascal a gépet királyi adószedő apja számítási munkájának megkönnyítésére tervezte. A gép csak az összeadást 
és a kivonást ismerte, a szorzást és az osztást nem.” [5] (17. dia) 
10 Leibniz jogász, diplomata, történész, matematikus, fizikus és filozófus is volt. Diplomataként járt Párizsban. 
11 http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/img1/photo/leibniz-computer3.jpg 
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házban található, melynek felső felületén egy külső és egy belső gyűrűt formáló 12 pár számlap 
van, a henger ívelt felülete körül pedig, a megfelelő számpárral ellentétesen, 12 skálabeosztásos 
csavarfejet helyezett el.” [14] 

 
1.12. ábra. Hahn számológépe12  

Charles Xavier Thomas (1785-1870) már csak egyetlen Leibniz-féle bordáshengert 
alkalmazott, és az így egyszerűsített modellje, az Arithmomètre 1820-ban készült el. „Ebből a 
gépből az első 50 évben 1500 darabot készítettek.” [14] Ez volt az első sorozatgyártású, 
mechanikus számológép a világon, és abban az időben az egyetlen olyan mechanikus 
számológép, amely megbízható is volt ahhoz, hogy használhassák pl. az állami szervek, 
bankok, biztosítótársaságok és obszervatóriumok is. (1.13. ábra) Ez volt a zsebszámológép 
mechanikus őse, mert – a kor színvonalán – miniatürizált volt. [8] 

 
1.13. ábra. Thomas de Colmar-féle Arithmomètre13  

                                                 
12 https://spillerlaszlo.files.wordpress.com/2010/10/hahn1.jpg 
13 Forrás: https://onlineonly.christies.com/s/seven-centuries-science/thomas-de-colmar-arithmometer-paris-mid-
late-19th-century-9/20967 
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1873-ban Willgodt Theophil  Odhner (1845-1905), Oroszországba emigrált svéd mérnök, 
feltalálta a róla elnevezett Odhner kereket, amely egy vonszoló kerék. A régi autók kilométer-
számlálója is olyan volt, hogy ha körbefordult az egyik helyértéken, akkor egyel léptette a 
magasabb helyértékűt. Ez volt beépítve az 1.14. ábrán látható asztali kalkulátorba is, és ez már 
négy alapműveletet tudott végezni. 

 
1.14. ábra. Odhner asztali kalkulátora14  

A sorozatgyártás 1890-ben kezdődött Odhner szentpétervári gyárában, majd más országokban 
is. Az 1917-es orosz forradalom után Odhner gyárát államosították, majd Moszkvában ismét 
megindult a gyártás15.  

Odhner kalkulátorát a múlt század elején, Németországban, elektromechanikus hajtással 
egészítették ki (1.15. ábra), és ezek nagyon sok értékes jeggyel tudtak dolgozni. Például még a 
70-es években is használták a Budapesti Műszaki Egyetemen, optikai számításokra. 

 
1.15. ábra. Elektromechanikus, asztali kalkulátor16  

1.2.3. A programvezérlés kezdetei 

A programvezérlés egyik korai alkalmazása az ókori bábjáték-automata volt, amelyet 
Kr.e. 3. sz. második felében a bizánci Philón készített. Kr. u. 1. században ezt továbbfejlesztette 
alexandriai Hérón, aki részletesen le is írta automata színházának működését. „Hérón 
programozási módszere egyedülálló volt a robotok történelmében: egy zsinór tekergetésén 
alapult. Az erőforrás egy leeső súly volt, amely magával húzta a zsinórt és megforgatta a 
kerekeket. Hérón a leeső súly sebességét ‒ így az automata mozgásának sebességét is ‒ 
                                                 
14 Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Odhner_made_before_1900.jpg 
15 Például a Felix típusú szovjet arithmométer gyártása 1969-ben elérte a 300 000 példányt.  
16 Forrás: https://galeriasavaria.hu/termekek/reszletek/muszaki-regiseg/2177734/RHEINMETALL-ANTIK-
ELEKTROMOS-SZAMOLOGEP-CALCULATOR/  
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zseniálisan szabályozta: a súlyt körülölelő hengerbe búzaszemeket töltött, amelyek alul egy 
lyukon kiperegtek, így a súly a búzaszemek szintjének megfelelően ereszkedett.” [15]  

Folyamatok vezérlésére már évszázadok óta alkalmaztak különböző vezérlési módokat. 
Zenegépekben pl. a tüskés henger volt a jellemző megoldás. Az ipar forradalomban a 
programvezérlés a termelésbe is bevonult. Joseph-Marie Jacquard (1752-1834) volt a 
programvezérlés egyik atyja. A mintás selyemszövő gép továbbfejlesztése ugyanis, Jacquard 
nevéhez fűződik. 1805-ben, Lyonban a császári pár is megtekintette önműködő, mintás 
selyemszövőszékét. Ez egy lyukkártyával programvezérelt, önműködő gép volt (1.16. ábra), és 
nagyon szép kelméket lehetett ezzel termelékenyen előállítani.  

 
1.16. ábra. Jacquard-féle önműködő, mintás selyemszövőszék17  

A 19. század egyik zseniális matematikusa és feltalálója volt Charles Babbage (1792-1871), aki 
lefektette a modern digitális számítógép alapelveit. Az 1.17. ábrán lehet látni az egyik 
rekonstruált gépét, amelyet egy svéd feltaláló tökéletesített 1854-ben. Babbage ugyanis kétfélét 
tervezett, egy differenciális18 és egy analitikus gépet. Az ő korában csak az előbbi készült el, de 
a gondolatai még a 20. századi szakértőket, tervezőket is megihlették. A különbséggép 
különféle változatai egészen 1940-ig használatban voltak. Fő rendeltetésük különféle 
matematikai táblázatok nagypontosságú kiszámítása volt. Az analitikus gép terv maradt. 
„Babbage univerzális gépet tervezett, amely adatbeviteli és eredmény-kiviteli egységből, 
számolóműből és részeredmény-tárolóból állt volna. A gép lyukkártyákról olvasta volna be az 
információkat, tudott volna utasításokat és adatokat tárolni, matematikai műveleteket 
végrehajtani és adatokat kinyomtatni. Lyukkártyák vezérelték volna a tulajdonképpeni 
számítási folyamatokat is. Megjelent a feltételes vezérlésátadás ötlete: egy szám előjelének 
függvényében a gép kétféleképpen folytatta volna működését.” [16] 

                                                 
17 Forrás: https://spillerlaszlo.files.wordpress.com/2010/10/web1_jacq.jpg  
18 1828-ban készült el az ún. különbséggép. 
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1.17. ábra. Babbage különbséggépének rekonstruáltja19  

A korszak szépségideálja volt Lady Ada Lovelace (1815-1852), a költő és szabadságharcos, 
Lord Byron lánya, aki nagyon okos nővé cseperedett. A Babbage-féle analitikus gépre ő írt 
programokat, és a gép részletes leírását is ő készítette el. Tehát tulajdonképpen a világ első 
szoftverfejlesztője egy hölgy volt. Róla nevezték el az Ada programnyelvet.  

1847. és 1854. között keletkezett a Boole-algebra. George Boole (1815-1864) angol 
matematikus és filozófus munkássága kortársaira nem hatott, de kb. hetven évvel a halála 
után Claude Shannon (1916-2001) rábukkant a Boole-algebrára, amikor filozófiát tanult. 
Doktori értekezése arról szólt, hogyan lehet a Boole-algebra segítségével optimalizálni az 
elektromechanikus relék rendszereit. Azt is bebizonyította, hogy ilyen áramkörökkel logikai 
feladatokat is meg lehet oldani. Így Boole, Shannon közreműködésével, megteremtette a 
digitális korszak elméleti alapjait. 

A következő fontos feltaláló, Herman Hollerith (1860-1929), aki lyukkártya-rendszerű 
feldolgozó gépet készített 1886-ban (1.18. ábra), amelyet az USA 1890-es népszámlálásához 
fel is használtak. Az alkalmazott lyukkártya mérete az akkori dollárnak felelt meg, mert a 
lyukkártyákat valahogy tárolni kellett és a bankokban volt sok doboz, így Hollerith olcsón tudta 
megszerezni. A lyukkártyás könyvelőgépek még a 70-es években is forgalomban voltak, 
például Magyarországon is. A feltaláló személye azért is érdekes, mert a gépe gyártására 1896-
ban alapított Tabulating Machine Co. (fúziók nyomán 1911-től CTR) jogutódja lett 1924-ben a 
híres IBM. 

                                                 
19 Forrás: http://people.uncw.edu/tompkinsj/112/texnh/handouts/historyHandout.html 
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1.18. ábra. Hollerith lyukkártyás számológépe20 

 
1.19. ábra. Hollerith lyukkártyája21  

Európában is volt komoly fejlesztés, ez egy akkoriban nagyon fiatal szakember, Konrad Zuse 
(1910-1990) nevéhez fűződik. Z1-es gépe még teljesen mechanikus felépítésű volt, aztán 
1941-ben elektromechanikus, tehát jelfogós rendszert22 készítettek és ennek egyik kicsinyített 
változata23 az A4 rakétába került, ezt nevezték második megtorló fegyvernek, rövidítve V2-nek. 
A rakétahajtómű rezgései időnként tévműködést váltottak ki a jelfogós irányítórendszerben, 
ami katasztrofális meghibásodást okozott. 1948-ban Zuse dolgozta ki az első magas szintű 
programnyelv, a Plankalkül koncepcióját. Elektroncsöves számítógépet csak 1955-től tervezett, 
de nevéhez fűződik  a világ első digitális rajzgépe is, a Graphomat. 

Howard Hathaway Aiken (1900–1973) és társai az USA-ban már 1937-ben kezdték ‒ Babbage 
elvei alapján ‒ az elektromechanikus számítógépek fejlesztését. 1944-re el is készült a MARK-
I elektromechanikus számítógép (1.20. ábra), amelyik már 100 számot el is tudott tárolni, és 
egy 24 jegyű számot 6 másodperc alatt adott össze24. Tömege 35 t, hossza 16 m volt. Ezzel le 
is zárult a számítástechnika 0. generációjának korszaka. 

                                                 
20 Forrás: [17] 11.3.1. Az elektromechanika kora: 1840 - 1940. fejezete 
21 Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Fájl:Hollerith_Punched_Card.jpg 
22 „Zuse az amerikaiakat a bináris, jelfogós és programvezérelt számítógép konstrukcióban valamint építésben 
körülbelül három évvel előzte meg, hiszen Z3-as számítógépe már 1941-ben működött, míg Howard Aiken Mark 
I-e csak 1944-ben.„[18] 
23 Zuse rendszerű fedélzeti számítógép került az Ar 234 típusjelű, sugárhajtású gyorsbombázó repülőgépbe is. 
24 Viszonyításul megemlíthető, hogy a BME kari számítóközpontjaiban, 1970-ben egy ODRA1204 típusú lengyel 
számítógép a lebegőpontos osztást már 6 milliszekundum alatt el tudta végezni, de abban tranzisztorok voltak. 
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1.20. ábra. MARK-I. Forrás: [6] 

John Vincent Atanasoff (1903-1995) fizikus és Clifford Edward Berry (1918-1963) 
villamosmérnök első elektroncsöves számológépe 1942-ben készült az USA-ban. Bináris 
aritmetikát használt volna, 50 bites szóhosszúsággal. A kezdő adatokat IBM kártyákkal vitték 
be a gépbe, amelyben  két tárolóegység volt. Ezek kis kondenzátorokkal teli forgó dobokból 
álltak. Az ABC lineáris egyenletek megoldására szolgált, de működő darab nem maradt fenn 
belőle. Már itt előtérbe került a katonai felhasználás szándéka. A II. világháborúban mindkét 
fél, tehát a szövetségesek és a tengelyhatalmak is elsősorban rejtjelfejtésre és tüzérségi lőtáblák 
készítésére használták a számítógépeket. Néha műszaki számításokat is végeztek.  

 
1.21. ábra. Az ABC, 1994-97 között rekonstruált változata25  

A Colossus egy számítógép-sorozat volt, amelyet 1943 és 1945 között gyártottak a  brit (és 
odamenekült más) kódfejtők26 részére. Tommy Flowers (1905-1998) mérnök tervezte 
Max Newman (1897-1984) matematikussal a Brit Posta Kutatóintézetben. Tehát több Colossus 
nevű számítógép készült. (1.22. ábra) Ez volt a világon az első programozható, elektronikus 
számítógép, bár még nem tárolt programmal, hanem dugaszolásokkal oldották meg a 
programozást. Tulajdonképpen az elektronikus számítógépnek ez az őse, azaz a briteket illeti 
az elsőség. 

Akkoriban az amerikaiak is készítettek elektronikus számítógépet. Az 1945-46-ban 
Herman Goldstine (1913-2004) matematikus irányításával készült ENIAC-ban (1.23. ábra) 
18000 elektroncső volt, de 1500 jelfogót is tartalmazott. Tízes számrendszerben számolt. 
Programozása egy kapcsolótáblán történt. A fölvett 150 kW-nyi teljesítmény nagy része hővé 
alakult, ezért a géptermet jól kellett hűteni. A mérete is tetemes volt, hiszen a 30 t össztömegű 
számítógép 140 m² alapterületet foglalt el. A számítógép gyakran leállt ‒ elsősorban 
kontakthibák miatt. Itt azonban már alkalmazták az ún. igénybevételi tartalékolást, ugyanis az 
elektroncsövek fűtőteljesítményét levették az eredeti 25%-ára, hogy a meghibásodások számát 
és a disszipált teljesítményt csökkentsék. 

                                                 
25 Forrás: https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/99 
26 Alan Turing (1912-1954) matematikus is fontos résztvevője volt annak a Bletchley Park-i kódfejtő csoportnak, 
amely a német Enigmával kódolt üzenetek feltörésén dolgozott, és a lengyel „Bomba” továbbfejlesztésén. Ő volt 
a számítástudomány egyik kiemelkedő alakja (pl. Church‒Turing-tézis, Turing-automata). 
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1.22. ábra. Az egyik Colossus működés közben27  

 
1.23. ábra. ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)28  

Az USA Védelmi Minisztériuma fölkérte H. Goldstine-t és Neumann János (1903-1957) 
magyar születésű matematikust, hogy tegyenek javaslatot a számítógépek tervezési elveire. A 
következő alfejezetben ismertetett elveket az ENIAC tanulmányozása után fektették le. 
Neumann Jánosnak azért volt kulcsszerepe az amerikai számítógép-fejlesztésben, mert a 
fejlesztők információközösségének ő volt a középpontjában. [19] 

Az 1949-re elkészült EDVAC gép (1.24. ábra) készítésébe már ő is beszállt. Ez a számítógép 
már kettes számrendszerben számolt és volt feltételes vezérlésátadás is. És ami nagyon fontos, 
hogy már nem kellett dugaszolni, hanem egy operatív tár, egy memória tárolta a programokat 
és az adatokat is. Ehhez kapcsolódóan foglalta össze Neumann János az univerzális 
számítógépek legfontosabb jellemzőit a 'First Draft of the Report on the EDVAC' című 
jelentésében (June 30, 1945; Moore School of Electrical Engineering, Univ. of Pennsylvania). 
[20] 

                                                 
27 Forrás: Rozgonyi-Borus Ferenc: Anglia titkos hőse http://cms.sulinet.hu/get/d/0887e34b-ffee-404a-a65b-
52d15790965b/2/1/b/Normal/normal.png 
28 Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eniac.jpg 
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1.24. ábra. Neumann János és az EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)29  

1951-ben megjelent az első, kereskedelemben kapható számítógép, az UNIVAC 1 (1.25. ábra). 

 
1.25. ábra. UNIVAC I (UNIVersal Automatic Computer I)30  

1948. december 4. nevezetes nap a szovjet tudósok életében. Ezen a napon adták ki az #10475 
számú tanúsítványt, amely hivatalosan igazolta az első automatikus digitális elektronikus 
számítógép létrehozását a Szovjetunióban. [21] 1952-ben készült az első BESZM (БЭСМ), 
a BESZM 1. Kb. 5000 elektroncsövet tartalmazott. Főkonstruktőre: S. S. Lebegyev akadémikus 
volt. 

Megépítésekor a világ leggyorsabb és már háromcímes számítógépe volt. A lebegőpontos 
számokat 39 bit hosszú szóval reprezentálta (32 bit a mantissza, 1 bit az előjel és 1+5 bit a 
karakterisztika). Ennek megfelelően a számábrázolási tartománya 10-9 és 1010 között volt. Az 
első gépeknek 1024 szó írható-olvasható ferrit memóriája, valamint egy szintén 1024 szóból 
álló csak olvasható félvezetős memóriája volt. A BESZM 1-hez 4 mágnes-szalagos egység és 
mágneses dob volt csatlakoztatva külső tárként. A mágneses dob átlagos elérési sebessége 800 
szó/s volt. A gépet elsődlegesen lebegőpontos műveletek végzésére, műszaki és tudományos 
számítások gyorsítására készítették. Az átlagos műveleti sebessége 10 Kflops volt! 

                                                 
29 Forrás: https://www.thocp.net/hardware/pictures/edvac_1952.jpg  
30 Forrás: https://hu.pinterest.com/pin/321514860875729518/ 
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1.26. ábra. BESZM 1 (Nagy Elektronikus Számítógép) és egy ferritmemória nagyított képe31  

Mivel a BESZM számítógépek tervezésének fő célja a műszaki és tudományos számítások 
végzésére alkalmas számítógép készítése volt, a BESZM 1 módosított és javított változata a 
BESZM 2 tette lehetővé, hogy a Szovjetunió az 1950-es évek végére az űrkutatásban fölényre 
tegyen szert. A BESZM gépek segítették az űrrakéták, illetve az első földkörüli pályára állított 
mesterséges holdak, a Szputnyik-1 (1957. október 4.) és a Szputnyik-2 (1957. november 3.), 
valamint az első űrhajóst (Jurij Gagarin) szállító Vosztok-1 (1961. április 12.) űrhajónak a 
megtervezését és pályára állítását. Az Internet létrejötte is valahol a BESZM gépeknek 
köszönhető, mivel a Szputnyik-sokk egyik kései hatásaként indította el az Amerikai Védelmi 
Minisztérium számítógépes hálózati projektumát, az ARPANET-et, amely már csomagkapcsolt 
volt. 

Az első olyan számítógép, amelyikre azt lehet mondani, hogy a „von Neumann-architektúra" 
jellemzi, az a Neumann professzor munkahelyéről elnevezett IAS (Felsőfokú Tanulmányok 
Intézetére ‒ Institute for Advanced Study) volt, és 1952-ben készült, tehát ezt tekintjük a mai 
számítógépek közvetlen ősének. Nos, akkor itt következnek a Neumann elvek! 

1.3. Neumann elvek 

1.3.1. Neumann elvek tömören 

A Neumann elvek alábbi felsorolása Dr. Petrik Olivér műegyetemi tanár előadását követi, aki 
vendégprofesszor volt az USA-ban, és magával hozta Neumann János előadásait mikrofilmen, 
amelyek a Pentagon részére 1947-ben Hermann Goldstine-nel együtt készített titkos jelentés 
alapján születtek.  

ad 1. Az utasításoknak az adatokkal azonos módon (azaz egyetlen nagy kapacitású 
memóriában), numerikus kódok formájában való tárolása; 

ad 2. A kettes számrendszer alkalmazása; 

ad 3. Szükséges egy vezérlőegység, amely önműködően végrehajtatja az utasításokat. A 
vezérlés módja eldönti, hogy utasítást tölt le a memóriából vagy adatot, ez az utasításon 
belüli soros feldolgozás: utasítás letöltés → értelmezés → adatletöltés → végrehajtás. 

ad 4. A teljesen elektronikus (tehát nagyon gyors) működés; 

ad 5. A számítógép tartalmazzon olyan számolóművet, amely képes elvégezni az alapvető 
logikai műveleteket is; 

                                                 
31 Források: http://besm-6.ru/besm-series.html és 
https://i.pinimg.com/564x/4e/ea/97/4eea97af360237a4c29097af51546c03.jpg  
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ad 6. Szükség van olyan ki/bemeneti egységekre, amelyek áthidalják a bizonyos 
szempontból lassú emberi kommunikációs csatorna és a gyors számítógép közti 
sebességkülönbséget. Ezek a számítógép perifériái; 

ad 7. Megbízhatatlan alkatrészekből is lehet megbízható rendszert konstruálni. Ennek a 
feladatnak egyik lehetséges megoldása a szerkezeti tartalékolás (strukturális 
redundancia). 

1.3.2. A Neumann elvek kifejtése 

Érdemes néhány magyarázattal kiegészíteni a fentieket. A közös program- és adattárolás elve 
lényeges újdonság; a programutasítások az algoritmusnak megfelelően, alapvetően az egymás 
utáni tárolóhelyekre kerülnek (sorosan). Az adatok és utasítások egyetlen nagy tárkapacitású 
memóriában való tárolása azt is lehetővé teszi, hogy a tárolt program utasításaival adatként 
bánjunk, azaz műveletet végezzünk vele, mint egy operandussal. Ezáltal a program 
módosítható. Ez egy roppant hatékony, de számos veszélyt is magában hordozó lehetőség. 

A javasolt kettes számrendszernél a hármas számrendszer takarékosabb, de technikailag sokkal 
egyszerűbb megvalósítani kétállapotú elemeket a számítógépben. Nagyon kedvező, hogy a 
kétértékű logikát lehet felhasználni számoláshoz is és ezért ez a praktikus megoldás. 

Ha a vezérlőegység egy utasításkódot azonosít, akkor azt az utasítást önműködően végrehajtatja 
a számítógép központi egységével. Mikroprocesszorban a vezérlőegység rövidítése CU, a 
feldolgozóegységé pedig ALU, mert aritmetikai és logikai műveleteket is végrehajt. 

A gyors működés érdekében szükséges a teljesen elektronikus felépítés, de ez abban az időben 
alapvetően elektroncsöveket jelentett, bár már az 1920-as évektől tudtak a tranzisztorhatásról32 
és a tranzisztorokat is föltalálták az 1940-es évek második felében33. 

Nagyon érdekes megfogalmazás, hogy a számítógép tartalmazzon egy olyan számolóművet, 
amely képes elvégezni az alapvető logikai műveleteket is. Valójában az aritmetikai műveleteket 
visszavezetjük logikai műveletekre (Boole-algebra), és logikai kapuáramkörök végzik a 
számolást is. 

Pontosan az, hogy ne „fejben számoljon” a számítógép, hanem tartson kapcsolatot a 
felhasználóval, az emberrel, teszi szükségessé a 6. elvet. Bizonyos szempontból az emberi 
kommunikációs csatorna lassú. Például beszédre, hallásra, másodpercenként 50 bitnyi 
információmennyiséget tudunk feldolgozni, észlelni és reagálni rá. Látással ugyanez, 
másodpercenként 86 millió, tehát egész más csatornakapacitásról van szó. Mindenesetre a 
viszonylag gyors számítógépnek kapcsolatot kell tartania az emberrel, ezért körül kell venni 
erre alkalmas eszközökkel. Ezért hívják számítógép-perifériának, a velünk kommunikálni 
képes eszközöket. 

A hetedik elv szerint megbízhatatlan alkatrészekből is lehet megbízható, pontosabban előírt 
megbízhatóságú rendszert konstruálni. Ennek a feladatnak az egyik lehetséges megoldása a 
szerkezeti tartalékolás34. Az emberi agy is ilyen, mert nagyon sok neuron képes ugyanazt 

                                                 
32 Oleg Vlagyimirovics Loszev (1903-1942) a rádióvétel tökéletesítése közben acélelektródás kristály segítségével 
erősítést ért el. 1927-ben szabadalmaztatta fényrelé nevű találmányát, amely a LED előfutárának tekinthető. 
33 A tranzisztort 1947-ben Walter Brattain, John Bardeen és William Shockley találta fel, 1948-ban 
szabadalmaztatták és 1956-ban Nobel-díjban részesültek érte. 
34 A szerkezeti tartalékolás, pontosabban az ún. meleg tartalék, egy nagyon új dolog volt a II. világháború idején. 
A tengelyhatalmak nem is alkalmazták, ellenben a szövetségesek igen. 
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elvégezni, illetve az elpusztult neuron35 feladatát átvállalni. Neumann János ennek az elvnek a 
kidolgozásához az emberi agyra vonatkozó korabeli ismereteket vette alapul. [22] 

1.4. Számítógép-generációk 

Sokáig 1-től számozták a számítógép-generációkat, így különböztetve meg egymástól a 
számítógépek korszakait. Egy idő után kitalálták, hogy van egy 0. generáció is, ezek az 
elektronikus számítógépeket megelőző mechanikus számítógépek voltak, és akkor a 
generációkat egy ideig a számítógép hardverét felépítő elektronikus eszköz alapján határozták 
meg. Így az első generációsok azok az elektronikus számítógépek, amelyekben elektroncső van, 
a második generációs az, amelyikben diszkrét tranzisztorok vannak. Ezeknek már a mérete, az 
áramfelvétele és a disszipált teljesítményük is kisebb. Meghibásodásuk is ritkább. Ezután jött a 
harmadik generáció, ezekben integrált áramkörök voltak, amelyek 1959-ben alakultak ki. 
Ennek érdekes oka volt, ugyanis az 50-es években és a 60-as évek elején az amerikaiak nem 
tudtak olyan nagy hasznos terhű űrrakétát készíteni, mint a szovjetek, és ha ugyanazt a 
tudományos programot akarták végrehajtani, akkor miniatürizálni kellett, és ekkor készítettek 
egyetlen szilícium lapkára integrált, sok áramkörből álló elektronikus eszközt. Így még 
közelebb kerültek az elemi áramkörök egymáshoz, ezáltal fölgyorsult, megbízhatóbb, kisebb 
teljesítményfelvételű lett. A nagy integráltságú mikroelektronikai technológia lehetővé tette a 
mikorprocesszor megvalósítását az 1960-as 70-es évek fordulóján. Tehát a mikroprocesszoros 
számítógép a negyedik generációs36. Az ötödik generációban már nem az áramköri elem a 
meghatározó, hanem, hogy mire képes. Kapcsolatot teremthet a világ bármely részével, 
hálózatba kapcsolható, multimédiás, magas szintű mesterséges intelligenciát is tartalmazó 
programok futhatnak rajta és így tovább. Tehát a generációk azért fontosak, mert egyfajta 
fejlődést mutatnak és azokban az ugrásokat, másrészt pedig az egyik szempontot jelentik, amely 
szerint a számítógépeket osztályozni szokták.  

1.5. Számítógépek osztályozása, különféle szempontok szerint 

1.5.1. Osztályozás a működési elv szerint 

Az első szempont a működési elv, s eszerint a számítógép lehet analóg, digitális vagy hibrid. 
Az analóg számítógépeknél analóg jelek hordozzák az információt, és ún. műveleti 
blokkokkal37 oldották meg a feladatot. Minden blokk egyszerre dolgozott, tehát nagyon gyors 
párhuzamos műveletvégzésre volt képes, de a számítógép nagyon korlátozott pontosságú 
eredményt szolgáltatott. 10-es számrendszerben kifejezve mindössze 2-3 értékes jegynél 
pontosabb eredményre nem lehetett jutni. A digitális számítógép ma már közismert, de a hibrid 
nem, pedig a maga korában a leggyorsabb számítógép volt, ugyanis megosztotta a funkciót az 
analóg és a digitális között. Pl. egy fizikai folyamat utánzásánál, szimulációjánál olyan 
egyenleteket kell megoldani, amelyeknél egy közelítő megoldást, bizonyos kezdeti feltételek 
alapján, az analóg számítógép egy kis időlépés elteltével megadott, és utána egy analóg-digitális 
átalakítón (A/D) keresztül ezt átadta a digitális számítógépnek, amelyik korrekciót végzett, 
pontosította a számítás eredményét. Majd ezt a pontosított eredményt egy digitális-analóg 
átalakítón (D/A) visszaadta az analóg számítógépnek, mint egy új kezdeti feltételt, és az nagyon 

                                                 
35 Ha valaki megiszik egy pohár bort, akkor kb. 100 neuronja elpusztul, és a neuronokról csak az utóbbi 
évtizedekben fedezték fel, hogy bizonyos neuronok, bizonyos körülmények között képesek regenerálódni, de 
általában nem. Szerencsére több 100 milliárd neuronból épül fel az ember központi idegrendszere. 
36 Amikor megkerülték a Holdat az Apollo–8 űrhajóval, Frank Frederick Borman parancsnok kezében volt egy 
kicsi számítógép. Ma már egy utcán hordozható okos telefon ezerszer többet tud egy akkori fedélzeti 
számítógépnél, de hogy kézben vihetett a parancsnok egy számítógépet, ahhoz nagy integráltság kellett. 
37 A műveleti blokkokat műveleti erősítővel készítették. 
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gyorsan jövendölt38 egy következő időlépés utáni állapotot. A hibrid számítógépek a katonai 
számítástechnikában, illetve az ipari folyamatirányításban játszottak szerepet. Ma már olyan 
gyorsak a digitális számítógépek és olyan sok processzorból állnak, hogy ilyen bonyolult 
eszközre nincs szükség. 

1.5.2. Osztályozás méret szerint 

A másik osztályozási szempont a számítógép mérete, illetve számítási teljesítménye 
(leegyszerűsítve: Mflops - Pflops). Eszerint a számítógépek lehetnek: beágyazott 
rendszerek/mikroszámítógépek, nagyobb teljesítményű üzleti, vállalati 'mainframe' gépek, 
aztán a csúcson a szuperszámítógépek (20-200 Pflops jelenleg). A mikroszámítógépek 
alkalmazási területei jól ismertek, de talán az olvasó számára is érdeklődést keltettek az ún. autó 
fedélzeti számítógépek nagyobb képernyős változatai (1.27. ábra), amelyek a fedélzeti 
számítógép szokásos funkcióin kívül is nyújtanak szolgáltatásokat: biztonság, navigáció, 
szórakoztatás céljára.  

 
1.27. ábra. Fedélzeti számítógép személygépkocsiban39  

A mainframe számítógépek például bankokban, nagyvállalatoknál, kutató intézetekben 
fordulnak elő. Szuper számítógépekből azonban egy országban nem sok van, de 
Magyarországon is akad. Pl. Angliában több is van, hiszen az egy hajózásáról híres ország, így 
például a tengeráramlatok előrejelzését fizikai folyamatok szimulációja alapján egy szuper 
számítógép végzi. Más területen is alkalmaznak szuper számítógépeket, illetve lehetnek kisebb 
számítógépekből összerakott, szuper számítógép tudásúak, mint például a CERN-ben a Nagy 
Hadronütköztető (LHC) adatainak a feldolgozását, tárolását végző több ezer számítógépből álló 
rendszer40.  

                                                 
38 Ezt a jövendölést, idegen szóval predikciónak nevezik. A modern digitális számítógépekben is olyan numerikus 
módszerekkel oldanak meg ehhez hasonló feladatot, amelyben két lépes van, egy prediktor, nagyjából megadja az 
eredményt és egy korrektor, amely pontosít, ezeket prediktor-korrektor algoritmusoknak nevezik. 
39 Forrás: https://www.autoblog.hu/media/2013/02/autonomous-car-512x342.jpg 
40 Az MTA KFKI RMKI 2002-ben kapcsolódott az LCG-re (LHC Computing Grid). A Wigner Adatközpont 
hazánk jelentős méretű informatikai rendszere, amely szélessávú hálózaton kapcsolódik a CERN-hez. [23] 
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1.28. ábra. A CERN WLCG a Tier-0, és a kihelyezett Wigner Adatközpont, az egyik Tier-141  

1.5.3. Osztályozás rendeltetés szerint 

Rendeltetés szerint megkülönböztetünk szervereket, munkaállomásokat, információ 
készülékeket és beépített számítógépeket. Ezek annyiban érdekesek, hogy ma már egy műszer 
nem úgy néz ki, mint régen, amikor valamilyen érzékelő össze volt kapcsolva egy mechanikai 
mechanizmussal és egy mutató jelezte a számlapon az eredményt; szinte minden műszer így 
nézett ki. Ma már az érzékelőknek nem is kell annyira kihegyezettnek lenni, mint a régieknél. 
Tudja a saját funkcióját ‒ egy mérőjel-átalakítást, ugyanakkor a hibáit, nem linearitását is egy 
számítógép korrigálja és egy digitális kijelzőn előálltja a mérési eredményt, vagy készít belőle 
egy grafikont, esetleg egy megmunkáló gépet vezérel vagy szabályoz. 

A felhasználás vagy hozzáférés szerint vannak nyilvános számítógépek, például a felsőoktatási 
intézmények auláiban, bankfiókokban és vasúti várótermekben is szoktak lenni ilyen 
konzolszámítógépek. Vannak repülőtéren, metró állomáson stb. tájékoztató számítógépek, és 
vannak olyan kijelző számítógépek, amelyeknél interaktivitás ugyan nincsen, de tájékoztatást 
nyújtanak az ügyfelek számára, pl. irodákban, tömegközlekedési eszközökön, orvosi 
várótermekben, illetve kórházi folyosókon. A személyi számítógépet szinte mindenki ismeri; 
annak használatát a tulajdonosa szabályozza. Az oktatási intézmények géptermeibe telepített 
személyi számítógépek használatát a gyakorlatvezetők szabályozzák. 

1.6. Moore törvénye 

Az 1.29. ábrán látható grafikon az egyik processzorgyártó 20 éves fejlődését mutatja be. Egy 
nagyon fontos jellemző az, hogy az eszköz kialakításánál a belső huzalozásánál a huzalok 
milyen vastagok, és ezt nanométerben adják meg. Például a zöld fény hullámhossza 
550 nanométer, most el lehet képzelni, hogy amikor már csak 22 nanométeres egy 
vonalvastagság, micsoda műszaki felkészültség kell ehhez, hogy ezt elő tudják állítani42. A 
vonalvastagság kétévente átlagosan 30%-kal csökken. A vonalpárok közti távolság is csökken, 
ha a vonalszélesség kisebb lehet. 

                                                 
41 Forrás: https://wigner.mta.hu/sites/default/files/2016-08/Adatkozpont_Bemutatas.pdf 
42 2021-re prognosztizálják e cég áttérését a 7 nm-es vonalvastagságú technológiára. 
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1.29. ábra. Processzortechnológia 20 éves fejlődése Forrás: [24] 

Az eszköz bonyolultságát a benne lévő elemi kapcsolóeszközöknek, tranzisztoroknak a száma 
jellemzi, és itt az utolsó oszlopban már majdnem másfél milliárdnyi volt egy 
mikroprocesszorban. Ha a bonyolultság rohamosan növekszik, nyilván annál többet is tud egy 
ilyen eszköz. Ha memória, akkor több adatot tud tárolni, és egy tapasztalati törvény is van arra 
nézve, hogy a mikroelektronikai technológia fejlődésénél az eszközök összetettsége miként 
változik, és erre jellemző a Moore-törvény, amely szerint 18 hónaponként az ilyen integrált 
áramkörök bonyolultsága megduplázódik. Gordon Moore (1929-),  az Intel Corporation egyik 
alapítója már 1965-ben készített ún. fejlődési grafikonokat, és akkor még gyorsabbnak tűnt a 
változás, mint 1975-ben, amikor ő kétévenkénti megkétszereződést jósolt. Többször 
kijelentette, hogy sosem beszélt másfél évről43.  

 
1.30. ábra. Tranzisztorszám logaritmikus skálán az évszámok függvényében44 

                                                 
43 Az 1.29. ábra grafikonjának adatait elemző leíró és következtető statisztika is őt igazolja, vagyis a kétévenkénti 
duplázódást. [24] 
44 Forrás: https://www.hwsw.hu/hirek/53856/moore-torveny-jubileum-intel.html 
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Az is megadható (1.31. ábra), hogy a bonyolultságnak egy másik jellemzője, az 1 μm-re jutó 
vonalak száma és a tranzisztorszám között milyen kapcsolat van. Egyenes illeszthető az 
adatpárokra, és annak meredeksége szerint, ha egy mikrométeren belül eggyel több vonalat 
húzhatunk, akkor majdnem 34 millió tranzisztorral több lehet az eszközben. [24] 

 
1.301 

1.31. ábra. Mikroprocesszor bonyolultságának lineáris regressziója Forrás: [24] 

1.7. A mikroszámítógépek vázlatos felépítése és működése 

1.7.1. A személyi számítógép (PC) funkcionális moduljai 

Az 1.32. ábrán lehet látni egy általános célú személyi számítógép vázlatát. Későbbi fejezetben 
lesz szó a számítógépek architektúrájáról, azaz felépítéséről, hogy melyik modulnak, mi a 
rendeltetése, mi a működési elve, némelyiknek a szerkezeti felépítése is szóba kerül. 

 
1.32. ábra. Általános célú személyi számítógép funkcionális vázlata45  

Itt csak egyetlen modulra irányítjuk a figyelmet, s ez a CPU, vagyis a központi feldolgozó 
egység, amelyik a műveleteket elvégezteti a számítógép különböző részegységeivel, illetve a 
saját aritmetikai, logikai egységével, és kapcsolatot tart egy nagy memóriával, ahonnan előveszi 

                                                 
45 Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/operacios-rendszerek/ch03s03.html 
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a programutasításokat és azokat végrehajtja, illetve ha megtalálja a közelében lévő 
gyorsítótárban, onnan hamarabb eléri. A CPU kizárólag gépi kódú utasításokat tud feldolgozni, 
tehát bináris kódokat értelmez. Jóllehet a gépi kód a számítógép „anyanyelve”, de általában már 
nem így programozzuk a számítógépeket.  

1.7.2. A számítógépek programozása 

A legnehezebb feladat a gépi kódú program fizikai tárcímeinek nyomon követése és a 
numerikus kódok megjegyzése. Ezt a két terhet az assembly program46 használata veszi le a 
programozó válláról. Az assembly program még nagyon gépközeli, ezért a futási sebessége is 
viszonylag nagy, de a bonyolult és összetett programozási feladatokat mégis érdemes az ún. 
magas szintű programnyelvekkel készíteni, mert velük az emberi nyelvhez és gondolkozáshoz 
közelálló módon lehet a műveleteket leírni. A leírt műveletsor a program. Ezeknek is több 
csoportja van (nevük mögött az első kiadás éve, ahol releváns): 

 Algoritmikus programnyelvek, pl.: FORTRAN 1954, COBOL 1959, ALGOL 60, 
BASIC 1964, PL/I 1964, PASCAL 1968, C 1974 

 Funkcionális programnyelvek, pl.: LISP47 1959, Clipper 1985 

 Grafikus programozást biztosító nyelvek, pl.: LabVIEW, VisSim  

 Logikai programnyelvek, pl.: Prolog 1972, M-Prolog 1979 

 Objektumorientált programnyelvek, pl.: C++48 1983, Ada49 1983, Visual Objects 1991, 
Java 1995, Delphi (Object Pascal) 1995 

 Szimulációs nyelvek, pl.: GPSS, SIMULA 67, TUTSIM, ASYST  

Tehát vannak olyan programozási nyelvek, amelyekkel a tényleges feladat algoritmizálását 
követően, a meghatározott sorrendben megadott, de akár angol nyelvű fogalmakkal, 
matematikai műveletekkel leírt programot lehet készíteni. Aztán vannak funkcionális 
programnyelvek, amelyek valamilyen speciális funkcióra készültek, és logikai programnyelvek 
is, mint a Prolog vagy a moduláris Prolog; az utóbbi például egy magyar fejlesztésű változat. 
Vannak szimulációs nyelvek, amelyekkel folyamatokat lehet utánozni és vannak olyanok, 
amelyek grafikusan programozhatók. Ezek programozásakor nem kell leírni semmiféle 
utasítást, hanem műveleti blokkokat kapcsolnak össze, s ez ahhoz hasonlít, mintha egy analóg 
számítógépes programot készítenénk, persze egy grafikus képernyőn, és utána a számítógép 
digitálisan oldja meg a feladatot. Ezek különféle operációs rendszerekre készülnek, és azok 
felügyelete alatt futnak. Ugyanis a számítógépek használatát megkönnyíti, hogy a régi időkhöz 
képest, sok teendőt, mint pl. az erőforrás kezelés, tárvédelem, leveszi a vállunkról egy operációs 
rendszer50, és rengeteg segédprogram is könnyítheti a munkánkat. Természetesen a 
felhasználás terén nagyon sokféle lehetőség van, vannak iroda automatizálást, irodai munkát 

                                                 
46 „Habár az egyes architektúrák assembly nyelvei hasonlóak, mégis különböznek annyira, hogy az assembly kód 
ne legyen hordozható. Az assembly kódot az assembler fordító alakítja gépi kóddá.” Forrás: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Assembly 
 

47 A LISP-re több paradigma is jellemző. 
48 A C++ generikus is. 
49 Az Ada nagyon biztonságos programozási nyelv, amelyet az USA Védelmi Minisztériumának fejlesztettek. 
50 A számítógép alapműködtetését, az erőforrásaival optimálisan történő gazdálkodást a felhasználás céljától 
függetlenül biztosító, általános (például egy eszköz hibás működésének behatárolását, erről a felhasználó 
tájékoztatását is elvégző) programok együttese, az operációs rendszer. Az operációs rendszer az alkalmazások és 
a hardver között található, és eltakarja az egyes hardverek különbözőségét. Az operációs rendszer minden 
hardverből egységes virtuális gépet állít elő. Ezért az alkalmazásokat általában operációs rendszerekhez készítik. 
Az op. rendszerek a fejlődés során egyre több segédprogrammal (utility) egészültek ki (másolók, rendezők, 
hálózatkezelők stb.). 
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segítő programok, mérnöki tervező rendszerek, elektronikus levelező szoftverek. Vannak 
adatbázis-kezelő szoftverek, továbbá különféle programnyelvekhez fordítóprogramok, 
könyvtárkezelők, hálózati szoftverek, játékprogramok, és vannak olyan programcsomagok, 
amelyek egy csoportba tartozó, sok különféle programot tartalmaznak. Ilyen például az Office, 
de vannak speciális célú programok is, amelyek statisztikai elemzésre szolgálnak, mint például 
az OpenStat, vagy virtuális műszert lehet tervezni vele, mint például a hazánkban is sokfelé 
használt LabView programrendszerrel, de gépet, gyártási folyamatot vagy épületet is lehet 
tervezni a számítógépes tervező, azaz CAD rendszerekkel, mint amilyen pl. a magyar 
fejlesztésű ArchiCAD.  

A felhasználók által írt programok a legérdekesebbek, hogyha az ember programkészítésre adja 
a fejét, és jó tudni, hogy ezek hogyan készülnek és futnak a számítógépen (1.33. ábra). 

 
1.33. ábra. Forráskódtól a futtatható programig. Forrás: [25] 

A forrásmodult valamilyen szerkesztővel lehet elkészíteni; ez lehet egy egyszerű 
szövegszerkesztő is. Általában a programnyelv fejlesztőrendszerének a megfelelő felületén 
készítenek egy értelmezhető szöveget, ezután egy fordítóprogram ezt gépi kódra fordítja le. Ez 
a tárgykód még nem tud futni, mert még szerkeszteni kell. Ezt a feladatot egy linker végzi és 
utána egy betöltő program helyezi be a programot a memóriába és ott már tulajdonképpen a 
különféle módon megadott címek, konkrét fizikai címmé változnak, illetve elkészül egy 
PCB-nek rövidített folyamatleíró blokk, és ezzel végrehajtható folyamatokká válik a program, 
és ezek a folyamatok fognak majd versengeni a számítógép erőforrásaiért és ezt az erőforrás-
kezelést, vagy gazdálkodást az erőforrásokkal, szintén az operációs rendszer végzi. A 
betöltőnek még vannak egyéb funkciói is, ezek termékei közül kiemelendőek a dinamikusan 
szerkeszthető könyvtárak, amelyek DLL kiterjesztésű fájlként is megjelennek egy-egy EXE 
kiterjesztésű programfájl mellett a mappában, és ha azt valaki nem másolja át a programmal 
együtt, akkor meglepő jelenségben lesz része: nem fog futni a programja. 

1.8. Néhány informatikai alapfogalom 

Az előzőekben használtuk az informatikai rendszer fogalmát, de magát a rendszert, sőt, az 
információt sem definiáltuk. 

1.8.1. A rendszer fogalma 

Ha az ember szeretne tájékozódni, hogy milyen definíciók vannak a rendszer fogalmára, akkor 
érdemes fellapozni A Korszerű Informatika Könyvtára sorozat 6. köteteként még 1976-ban51 
megjelent, Általános rendszerelmélet alapjai-t [26]. Általános rendszerelméletről már Ludwig 
von Bertalanffy, biológus is írt könyvet a múlt század közepén, ám Vagyim Ny. Szadovszkij 
(1934-2012) matematikához is értő filozófus volt, és talán ezért az ő műve sokkal 
mélyrehatóbb. Ha megnézzük a könyv 96. és 101. oldala közti részt, akkor komoly tudósoktól 
34 jelentős definíciót találunk. A szerző rangsorolta, csoportosította ezeket.  

 Az első csoportba matematikai absztrakciók kerültek, tehát olyan definíciók, amelyek 
komplikált matematikai meghatározásokat tartalmaznak.  

                                                 
51 Eredetije 1974-ben jelent meg Moszkvában. 
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 A második csoport a témánk szempontjából lényegesebb, ahol olyan fogalmak kerülnek 
be a definíciókba, mint a rendszer eleme, a rendszerelemek közötti viszony vagy 
kapcsolat, különféle összefüggések, valamint a totalitás, tehát összességében, egészében 
mi a minősége valaminek. És ide tartoznak különféle modellek is, mint például a fekete 
doboz modell52 és a szerkezeti modell. Például a Brooklyn Egyetemen, kb. 50 évvel 
ezelőtt, matematikából volt olyan feladat, ahol minden hallgató kapott egy fadobozt, 
egy fúrót és egy mérő rudat, valamint, hogy hány furatot készíthet. (Akkor még nem 
volt olyan kis webkamera, amellyel megleshető volt a doboz belseje.) A hallgató 
bedugta a rudat a furatokba, megnézte, hogy mennyire megy be, és föl kellett írnia annak 
a kétváltozós függvénynek az egyenletét, amellyel leírható felület volt a dobozban. Azt 
a feladatot, amikor meg kell állapítani, hogy mi van a dobozban, idegen szóval, rendszer 
identifikációnak nevezik. A szerkezeti modellnél, nyitott a doboz. Mondjuk adott egy 
kapcsolási rajz, és akkor jó a szerkezeti modell, ha a hálózati és fizikai egyenletek 
segítségével, mint például az első és második Kirchhoff-törvény, meg az indukció 
törvénye, Ohm törvénye stb. elő lehet állítani az eredő fekete doboz modellt.  

 És végül a harmadik csoportba, olyanok tartoznak, amelyekben ilyen szavak fordulnak 
elő, mint a kimenet, bemenet, információ-feldolgozás, vezérlés53, de az a lényeg, hogy 
a rendszert különféle élő vagy élettelen entitások együtteseként értelmezik, amelyek 
képesek a környezet hatásait érzékelni és aztán valamilyen szempontból, valamilyen 
jóságra törekszenek; ez lehet maximum vagy minimum. Matematikailag itt 
funkcionálokról54 van szó, és azoknak lehet költségtípusú, meg nyereségtípusú 
változata. Egyiknél minimalizál a rendszer, a másiknál pedig maximalizál.  

Itt egy 35. meghatározás következik, tehát ez nincs benne az említett 34-ben. Tekintettel arra, 
hogy vannak gondolati rendszerek, és vannak olyanok is, amelyek még nem valóságos 
objektumok, csak a képzeletben léteznek, hiszen az emberi munka teleologikus; először 
elképzeljük és utána csináljuk meg a terméket. Tehát a rendszer valóságos vagy elképzelt 
objektumok viszonylag jól körülhatárolható halmaza. Ez némi magyarázatra szorul, ugyanis 
vannak homályos körvonalú, meg nagyon pontatlanul meghatározott rendszerelemek is, meg 
hogy hozzá tartozik-e ahhoz a halmazhoz vagy nem, ez bizonytalan, ezeket fuzzy halmazoknak 
is nevezik. Minden esetre, itt egy halmazról van szó, amelynek az objektumait kölcsönhatások 
és kölcsönös összefüggések kapcsolják egybe. Nagyon fontos az, hogy a rendszereknek lehet 
olyan sajátságos tulajdonságuk, amelyek az elemekben nincsenek benne önmagukban, de 
esetleg potenciálisan benne rejlenek, és az összekapcsoltság módjától függően jelenik meg a 
rendszertulajdonság. És ez a szerkezet, idegen szóval a struktúra. Lehet törekedni a struktúra 
megváltoztatására. Ha kívülről csináljuk, az szervezés, de vannak olyan rendszerek, amelyek 
képesek önszerveződésre, mint a hópehely, amelyik sajátos kristályait maga alakítja ki spontán 
módon. Azért roppant fontos a struktúra megváltozása, mert filozófiai értelemben vett minőségi 
változást okozhat.  

A rendszert föl lehet írni matematika képlettel is, ugyanis egy rendszert alkothat két halmaz is, 
az elemek és az elemek fölötti55 relációk halmaza.  

                                                 
52 Maga a fekete doboz modell onnan kapta a nevét, hogy a Brit Királyi Légierőben (RAF) a repülőműszereket 
modulrendszerűen alakították ki. Ezek adókészüléke fekete színű dobozban volt, amelynek volt egységes bemenő 
meg kimenő csatlakozója. Csak annyit lehetett tudni róla, hogy mi a rendeltetése, hogy ilyen és ilyen bemenő 
jelekre, milyet állít elő. Le is voltak plombálva, és ha egy kényszerleszállt repülőgépet az ellenség zsákmányolt, 
akkor, ha megpróbálták felnyitni a dobozt, előfordult, hogy némelyik felrobbant, mert tartalmazott egy kis 
detonátort és robbanóanyagot, hogy a titkos tudás ne kerüljön az ellenfél birtokába.  
53 Keverik egy kicsit a fogalmakat, mert néha szabályozásról van szó, nem vezérlésről. 
54 A funkcionál, egy skalármennyiséget rendel egy halmazhoz. 
55 Így mondják a matematikusok, tehát arról van szó, hogy az elemek között van valamiféle kapcsolat. 
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S=(E, R),      (1) 

 

Általában a valóságos rendszerek ‒ ezeket szokták referens rendszernek nevezni ‒, képezik az 
érdeklődésünk tárgyát. Ezeknek a kezelése roppant nehéz, mert bonyolultak, zűrösek és 
igyekszünk a céljaink szempontjából lényeges tulajdonságaikat tükröző, kötött formájú, tehát 
praktikus modelleket alkotni ‒ ezeket nevezik kibernetikai modellnek. Itt két műveletet hajtunk 
végre, az egyik a szeparáció, elkülönítjük az univerzumtól azokat az objektumokat, amelyek a 
modellünkhöz tartoznak, és szelektálunk a tulajdonságok között, tehát a szeparáció és a 
szelekció elvezet a praktikus modellhez. Természetesen a rendszernek van környezete is, és 
azzal kapcsolatot tart. Fekete dobozként is lehet egy rendszerről beszélni, hogy van bemenete 
(input), amelyet kimenetté (output) alakít át, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni (1.34. ábra).  

 
1.34. ábra. Egyszerű rendszer vázlata 

Az önszerveződő rendszer a struktúráját maga választja meg, és ezt pl. azért teszi, hogy 
alkalmazkodhasson a környezet változásaihoz, de lehet önszabályozó is, amelyik a struktúráját 
nem változtatja, csak a belső folyamatait, a belső állapotait, és ez is működhet automatikusan. 
Számos biológiai rendszer alkalmazza az önszabályozást. Például nézzük az emberi szervezet 
hőmérsékletszabályozását. Van egy alapjel-adó törzsünk közepén, amelyik ad egy hőmérséklet 
alapjelet. Persze nem Celsius fokbaffn, hanem valamilyen fiziológiai jel formájába, és ha 
változik a környezet, és pl. ehhez az alapjelhez képest a testünk melegebb lesz, akkor pl. 
verejtékezéssel megpróbál hőt leadni. Ha pedig csökken a hőmérséklet, akkor akár a végtagok 
vérellátásának a rovására is növeli a törzs és az agy vérellátásán keresztül a tápanyagbevitelt a 
sejtekbe, és a mitokondriumok előállítják a szükséges energiát, amely hő formájában a 
hőegyensúlyt létrehozza. Előfordul, hogy ha valaki megiszik egy korsó, jéghideg sört, úgy érzi, 
el kezd kimelegedni, pedig hideg folyadékot vitt be a szervezetébe, és a sör tápértéke ilyen rövid 
időn belül még nem érvényesülhet. E jelenségnek az az oka, hogy az alapjel-képző közel van a 
nyelőcsőhöz és azt a sör lehűti. Úgy érzékeli a szabályozó, hogy a törzs ahhoz képest nagyon 
meleg és hűteni akarja a szervezetet, ezért az ivó elkezd verejtékezni. Ilyenkor egy „hibát 
vétünk”, amelyet az automatikus rendszerek irányításakor nem szabad elkövetni: az alapjel-
képzőt és a szabályozót mindig gondosan el kell szigetelni a zavarójellemzőktől56. Ha nem 
követjük el ezt a hibát57, akkor ‒ nem túl szélsőséges esetben ‒ a hőmérsékletszabályozásunk 
jól működik.  

Egyébként az irányításnak két fő formája van: a zárt hatásláncú szabályozás és a nyílt 
hatásláncú vezérlés. Ezek az állapotváltozást befolyásolják, a szervezés pedig a felépítést 
módosítja.  

                                                 
56 Vannak kivételek, amikor egy mért domináns zavart, egy ún. ernyedő tagon keresztül, rávezetnek a 
szabályozóra. 
57 E „hibát” szándékosan is elkövethetjük, amikor a későbbi hűtés reményében át akarjuk izzadni a ruhánkat. 
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1.35. ábra. Kibernetikai szimulációs program képernyőképe  

Az 1.35. ábrán lehet látni egy számítógépes program futási eredményét. A narancssárga jel azt 
mutatja, hogy ha az irányított berendezés alapjelét, amelyet követnie kell, azt egy 
ugrásfüggvénnyel egy pillanat alatt megnöveljük 1-re, akkor azt milyen szépen követi, majd 
beáll a parancsolt értékre, de ha jön egy zavarójel (lila színű), amely kezdetben nulla volt, s a 
15. másodpercben fölpattan 1-re, akkor annak hatására a narancssárga jel eltávolodik a 
parancsolt értékétől. Tehát nem túl jó, mert azt szeretnénk, hogy zavarok ellenében is tartsa a 
vezérelt jellemzőt. A nyílt hatásláncú rendszer erre csak akkor lenne képes, ha megmérnénk a 
zavarójellemzőt, és külön gondoskodnánk hatásának kiküszöböléséről. Ha kikapcsolódik a 
zavar, akkor a narancssárga jel idővel visszaáll parancsolt értékére. A türkiz jel egy ugyanolyan 
dinamikájú, szabályozott szakasz kimenőjele, tehát a neki megfelelő rendszer zárt hatásláncú, 
speciálisan ez egy közvetlen digitális szabályozás (DDC) [27]. Picit hamarabb is áll be 
parancsolt értékére, de amikor fellép a zavar, a szabályozott jellemző grafikonja ugyanúgy 
elindul fölfelé, mint a nyílt hatásláncúnál, de egy idő után ezt észreveszi a szabályozó, mert 
figyeli az alapjeltől való eltérést, és úgy irányítja a rendszer állapotát, hogy a kimenőjel szépen 
beálljon és tartsa parancsolt értékét a zavar ellenében is. Persze ha kikapcsolódik a zavar, akkor 
itt is lesz egy átmeneti viselkedés, idegen szóval tranziens viselkedés. 

1.8.2. Az információ fogalma 

Az itt használt információfogalom, tartalmát tekintve, visszatérés az ókori információ 
etimológiai jelentéséhez, hogy valamiféle belső átalakulást jelent. Az emberi kommunikációra 
szorítkozva azt mondhatjuk, hogy az információ az ember tudatában keletkezik. Az agy, vagyis 
a központi idegrendszer vizsgálata során, bravúros módon kimutatták, hogy a környezetből 
érkező hatások az idegsejtek állapotát és kapcsolataik aktivitását módosítva „tükrözik”, vagyis 
reprezentálják a környezetet. Íme, a definíció: az információ a reprezentáción a jelentéssel 
végrehajtott transzformáció eredménye, vagyis az agy terméke.  

Például, ha valamely hírközlő csatornán megérkezik a vevőhöz a COMB karaktersor, akkor a 
magyar ember az alsó végtag felső részének jelentésével transzformálja, de az angol nyelvű 
ember a fésű, vagyis egy tárgy jelentésével operál. Sokáig nem a fenti definíciót használták, ez 
körülbelül 30-35 éve alakult ki, amikor a kutatók képesek voltak a központi idegrendszer finom 
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szerkezetét megvizsgálva kideríteni, hogy milyen fiziológiai állapotváltozás zajlik le az 
emberek agyában attól függően, hogy a környezetük megváltozására reagálnak, de ahogy a 
biológia tanítja, van belső és külső környezet is. Ezt a reprezentációt, amelyet kísérletileg is 
igazolni lehetett, használja ez a fogalom. De ez egy nagyon furcsa definíció, mert valami 
olyasmi, mintha egy szabályt adna meg, hogy így kell egy terméket előállítani. Tehát nem 
olyan, mint egy arisztotelészi kategóriadefiníció, amely szerint úgy alkotunk fogalmat vagy egy 
definíciót, hogy egy magasabb osztályba soroljuk, majd elkülönítjük az osztály egyéb 
entitásaitól a fogalmat. A tudományban ugyanis három definíció lehetséges, az egyik az 
arisztotelészi, a másik a szabálydefiníció, hogy elmondok egy szabályt, amelynek megfelelő 
folyamat eredményeként, amit kapunk, arról van szó, és van még egy rámutatásos definíció is, 
amikor rámutatnak valamire, és azt ettől kezdve így fogjuk hívni. Van egy negyedik is, a 
relációdefiníció, amelyhez fűződik egy megjegyzés, ugyanis világnézettől függően fogadja el a 
tudomány. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a legmagasabb kategóriaszintű fogalmakat nem 
lehet magasabb osztályba sorolni, ezeket csak egymáshoz viszonyítva lehet definiálni.  

A reprezentációhoz különböző jelentés hozzáfűzések lehetségesek; és amikor kommunikálunk, 
akkor valójában információátvitel nincs. Jelminta átvitel van, és a fogadó oldalon ezt 
információvá alakítja a fogadó fél, és ezt különféle módon teheti.  

Nézzünk erre két példát. A gépkocsikban van ún. fénykürt, amely lehetővé teszi a fényszóró 
egyszerű villogtatását. Ezt olyan városokban használják, ahol kürtölési tilalom van, illetve 
bevillogtatnak vele az útkereszteződésbe, hogy figyelmeztessék az alsóbrendű úton 
közlekedőket.  

Magyarországon van egy hallgatólagos megállapodás (idegen szóval konvenció), hogy ha 
valaki lemond az előnyéről, és szabad utat enged egy másik járműnek, akkor fényjelet alkalmaz. 
Az autósiskolák oktatói felhívják arra a figyelmet, hogy ezt a praktikus konvenciót külföldön 
nem ismerik, így a hozzánk látógató külföldi sofőrök sem. A jelzés félreértése balesethez 
vezethet, ezért ennek használatát lehetőleg kerülni kell. 

Másik példánkban képzeljünk el egy amerikai főiskolát, mert ott szexuális zaklatásért sikerrel 
lehet beperelni az embereket. Nos, az egyik főiskolás, nevezzük magyarul Félszeg Jancsinak, 
kiszemeli magának Okos Katát, és egy papírra fölírja a (2) képletet.  

 

Ez egy jól strukturált adatok és kódok együttese. Valószínű, hogy őt ezért a cetliért, ha 
beperelnék szexuális zaklatásért, csak akkor ítélnék el, ha az esküdtszék kizárólag 
matematikatanári diplomával rendelkező, frigid apácákból állna. Ez egy síkgörbe egyenlete, 
ehhez kell Kata okossága, ugyanis a gyök alatti mennyiségből kiderül számára a két függvény 
értelmezési tartománya, aztán hogy két páros függvényről van szó, és így tovább, végül is némi 
adatfeldolgozás után kijön egy jelentést hordozó szimbólum, mert annak a kontúrgörbéjét írja 
le a képlet egyenközű, Descartes-féle koordináta-rendszerben (1.36. ábra).  
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1.36. ábra. Piros szív 

A szív az ókori Egyiptomból ismert, a mi kultúrkörünkben és az amerikai civilizációban is 
egyértelmű szimbólum. Tehát megindul az információvá történő feldolgozás. Ha Okos Kata 
egy afféle kékharisnya, akkor a következő belső monológgal fogalmazza meg az információt: 
„én egy emocionálisan motivált, fiziológiai affinitás célszemélyévé váltam”. De ha oldalba böki 
őt Vulgáris Mariska, akkor azt neki így nem mondhatja, mert örök harag. Ha megkérdezi tőle:  

- Mit akart ez a mamlasz ezzel a cetlivel? 
- Föl akar csípni! – válaszol tömören Kata. 

Ez ugyanarról az információról, amely az olvasó számára is nyilvánvaló, egy másik közlés. A 
verbális közlés az információról már másról is tudósít; az illető személy műveltségéről, 
szókincséről, stílusáról, jelleméről stb. 

1.8.3. Az információ mennyisége 

Az információnak is van egy olyan tulajdonsága, amelyik a jelentéstől függetlenül az összesnek 
megvan. Ez pedig az, hogy képes a bizonytalanságot mérsékelni. Itt van egy műszakiaknak 
szóló példa: ha meg kell mérni egy hengeres munkadarabot, akkor szemmértékkel ránézve van 
egy előzetes, tehát mérés előtti, vagy ha úgy tetszik tapasztalat előtti, idegen szóval a priori 
információnk is. Egy hüvelyknyi lehet körülbelül ez, és alkalmas arra, hogy ha úgy két 
centiméterre becsüljük az átmérőjét, akkor ki tudunk választani egy műszert, mondjuk egy 
25 milliméteres mikrométert, és ezzel meg tudjuk mérni. Ennek a mérésnek a hibája 
kb. ±0,01 mm. Egy európai férfi hajszálának az átlagos átmérője a 0,01 mm-nek az ötszöröse, 
tehát ez a műszer elég kis hibával mér, és ha még ennél is szűkebb intervallumba akarjuk 
szorítani a tényleges méretet, akkor megmérhetjük egy pontosabb műszerrel is, mondjuk egy 
optiméterrel. Sőt van ultra optiméter is, az még pontosabban tud mérni, mert már a 
fényhullámhossz nagyságrendjénél van a bizonytalansága. Mindenesetre, az biztos, hogy ha 
egy ilyen hibaintervallumot valahol kijelölünk, és sok ilyen munkadarabot megnézünk, hogy a 
méretük milyen valószínűséggel esik egy ilyen intervallumba, akkor annál kisebb egy ilyen 
esemény valószínűsége, minél szűkebb ez az intervallum. Tehát minél pontosabban 
informálódunk a valóságos méretről, annál kisebb a valószínűség, illetve kisebb esélyű 
esemény rendelhető hozzá. Ha egy másik példát veszünk, hogy a magyar kártya egyik lapját 
kell kitalálni, vagyis Q=32 darab közül az egyiket, akkor kibarkochbázhatjuk valakitől, aki látja 
a lapot: 

1. kérdés: Színről van szó? 
1. válasz: Nem. (Most már tudjuk, hogy a lap makk vagy tök.) 

2. kérdés: Van tök a kártyán? 
2. válasz: Igen. 

3. kérdés: Van szám a kártyán? 
3. válasz: Igen. 
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4. kérdés: Nagyobb 8-nál? 
4. válasz: Nem. (Tehát csak tök 7-es vagy 8-as lehet.) 

5. kérdés: 7-es? 
5. válasz: Nem. (Tehát a keresett lap a tök 8-as) 

Ha nagyon ügyesen kérdezünk, akkor néhány kérdés-felelet párral eljutunk a megoldáshoz. 
Most konkrétan öt kérdés-felelet pár is eredményre vezet. Maga a barkochba, amelyhez fűződik 
egy legenda58, a 19. században nagyon népszerűvé vált Budapesten.  

Visszatérve a példához, javasolhatjuk, hogy az ilyen esetekhez rendeljük a legügyesebb kérdező 
kérdéseinek a számát. Ha olyan diszkrét üzenetforrásunk van, amelyik meghatározott számú 
üzenetet tud kibocsájtani és mindegyiket azonos valószínűséggel, akkor ehhez lehet rendelni 
egy információt, mégpedig az összes lehetséges üzenetfajta számának a logaritmusát. Az ilyen 
esetekre érvényes függvénykapcsolat képlete a Hartley-formula (1928): 

 
ahol Xi a lehetséges eseményeket jelöli, 
 ld pedig a kettesalapú logaritmus (log2) rövidítése. 

Látszik, hogy I(Xi)=1, ha Q=2, vagyis amikor csak két egyformán lehetséges eset közül kell az 
egyiket kiválasztani. Ezért az információtartalom egységét 1 bit-nek nevezzük59. 

Ha a logaritmus 10-es alapú, akkor hartley-ben, de ha természetes alapú, akkor nat-ban kapjuk 
meg az információtartalmat, amely független attól, hogy hasznos-e az információ, vagy mi a 
jelentése. Ez pusztán attól függ, hogy hányféle üzenete lehet egy üzenetforrásnak. Ha meg 
akarjuk határozni, hogy mennyi egy-egy esetnek az előfordulási valószínűsége, amikor 
egyenletesen oszlik meg az esély mindegyik üzenetnél, akkor egynek a valószínűsége éppen 
P(Xi)=1/Q. Tehát ugyanúgy, mint a dobókockánál, hogy egy dobásból mondjuk ötöst dobok 
annak az esélye 1/6, mert 6 lapja van a kockának, és ha nem csaltak, pl. nem tettek egy kis 
ólmot a hatossal szemben lévőbe, akkor természetesen ez igaz. Ha az 1/P(Xi) törtet 
behelyettesítjük a (3) képletbe a Q helyére, akkor megkapjuk a Shannon-formulát60 (1948): 

 
Ez a (4) képlet azért előnyös, mert akkor is számolhatunk vele, amikor az egyes Xi események 
előfordulási valószínűsége különböző nagyságú61.  

                                                 
58 Az ókorban, a Közel-Keleten a rómaiak ellen több felszabadító háborút vívtak. A Bar Kochba lázadás idején a 
rómaiak elkaptak egy felderítőt, aki ki akarta fürkészni, hogy hány légió, milyen fegyverzettel stb., jön leverni a 
felkelést. A rómaiak megvakították, megnémították ezt a felderítőt és az ujjait is megcsonkították, majd 
visszaküldték a lázadókhoz, hogy demoralizálják őket. De Bar Kochba-nak volt egy-két ravasz tanácsadója, akik 
azt javasolták, úgy beszéljünk ezzel a felderítővel, hogy kérdéseket teszünk fel neki, jóllehet csak igennel, meg 
nemmel tud válaszolni ama megállapodást követően, hogy amikor hunyorít, akkor az felel meg az igennek, és ha 
nem hunyorít, az a nemnek. Végül is a felkelők megtudták, amit akartak és csapdát állítottak a rómaiaknak. 
59 1929-ben Szilárd Leó (1898–1964) magyar fizikus nagy feltűnést keltő értekezést nyújtott be „Termodinamikai 
rendszer entrópiájának csökkentése intelligens lény beavatkozása révén” („Über die Entropieverminderung in 
einem thermodynamischen System bei Eingriffen intelligenter Wesen“) címmel. Ebben jelent meg először az 
információ egysége, azaz a bit fogalma. URL: https://hu.wikipedia.org/wiki/Maxwell-démon 
60 Valójában nem így vezették le, mert ugye 20 évre nincs szükség egy ilyen behelyettesítésre. 
61 Ha az ilyen üzenetforrásokat is szeretnénk ‒ a szimbólumütem mellett ‒ egyetlen mennyiséggel jellemezni, 
akkor ki kell számolni az információk, mint valószínűségi változók várhatóértékét, azaz előfordulási 
valószínűségükkel súlyozott összegüket. Ezt nevezik információelméleti entrópiának. Képletben:, 
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Például az ABC betűi az élő beszédben, hang formájában, nem ugyanolyan valószínűséggel 
fordulnak elő. A külföldiek azt mondják, hogy a magyarok „mekeg”-nek; sok E-t használunk. 
Annak a legnagyobb az előfordulási valószínűsége, és nagyon ritkán használunk olyat, 
amelyiket X-szel kell leírni, de például van ilyen női név is, a Xénia. Ha beszédet kell kódolni, 
akkor nyilván egy olyan kódrendszert használunk, amelyik a gyakran előforduló hangokhoz 
rövid, néhány bites kódszavakat rendel, a ritkán előfordulóké hosszabb is lehet. Ilyen például a 
morzekód (Morse-abc). Az angolban is elég gyakori az E, de a T is, ezért a nekik megfelelő 
kód egyetlen pont, illetve vonás, míg az X-nek négyjelű kód felel meg: -··-, mert ritkán fordul 
elő.  

Például nézzük meg, hogy ha van egy diszkrét üzenetforrás, amelyik X1, X2, X3 azonosítójú 
üzeneteket bocsájt ki, akkor egy-egy üzenet vételekor mennyi információhoz jutunk! Most 
lényegtelen, hogy maga az üzenet egy kép, egy piktogram, egy dallam vagy egy mondat, mert 
csak az lényeges, hogy nem egyforma valószínűséggel fordulnak elő: P(X1)=0,5; P(X2)=0,3 és 
P(X3)=0,2. Az elsőt könnyen behelyettesítjük, mert az 1/0,5=2, és kettesalapú logaritmusa 
éppen 1, tehát ez 1 bit (5). A háromtizednél már kicsit gondban vagyunk, mert a kettesalapú 
logaritmusát nem olyan könnyű meghatározni, de ha átváltjuk egy másik alapú logaritmusra, itt 
pl. tízesre, akkor már könnyen ki tudjuk számolni egy függvénytáblával, egy 
zsebszámológéppel, vagy akár egy logarléccel is. 

 

És ugyanezt megtehetjük a kéttizeddel is, és akkor látjuk (6), hogy valóban minél kisebb az 
előfordulási valószínűség, annál több információhoz jutunk egy-egy ilyen üzenet vételekor.  

 

Ezt az újságírók úgy tanulják, hogy annak nem sok az információtartalma, hogy a kutya 
megharapta a postást, de ha a postás harapta meg a kutyát, az már nagy hírértékű, mert nagyon 
ritkán fordul elő, és ezért az olvasó sok információhoz jut. 

1.8.4. Kódolt adatok 

Valamely ismérv aktuális értékét nevezzük adatnak, és ennek egyik fontos tulajdonsága, hogy 
tárolható, feldolgozható, továbbítható. Tehát a mi két ősi alapproblémánk közül az egyik a 
tárolhatóság is jellemzője, és ha több helyről jön feldolgozható adat, akkor az erőkoncentráció 
adatok összerendezésével válik lehetővé. Erre szolgálnak például az adatbázisok. Nagyon 
sokféle formájú adat lehetséges, például lehet szöveges, ezek a karakterek; megkülönböztetünk 
kisbetűt, nagybetűt, ‒ ezek az alfabetikus karakterek, a számjegyek a numerikusak, vannak 
különleges jelek, és ha vegyesen fordulnak elő, akkor a karakterek alfa-numerikusak.  

Az egyes hírekben és közleményekben lévő adatok formai átalakítását kódolásnak nevezzük. 
Ennél általában követelmény, hogy az adatok kódolás előtti és utáni formája között kölcsönösen 
egyértelmű megfeleltetés legyen. Nagyon fontos, hogy ezek úgy legyenek átalakíthatók, hogy 
legyen egy-egyértelmű kapcsolat a kód és az alapismérv között. A kód elemeinek összességét 
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szokták jelkészletnek is nevezni. És vannak formai szabályok arra, hogyan történik a kódolás. 
Együtt ez a kettő alkotja a kódrendszert. Különböző rendeltetésű kódolások vannak. Ha van 
egy üzenetforrásunk, akkor általában arra törekszünk, hogy könnyen, kis adatforgalommal 
továbbítható legyen az üzenet, vagy kis helyen tárolhassuk. Tehát fontos cél, hogy csökkentsük 
a terjengősségét, idegen szóval a redundanciát. Tehát legyen tömör a kód! Ez a forráskódoló, 
vagy illesztő kódoló rendeltetése. Azonban, amikor továbbítjuk a kódszavakat, akkor érhetik 
különféle zajok, sőt egymást is befolyásolhatják a jelek szintjén ezek a kódok, hibák 
keletkezhetnek, és ezért a csatornáról szerzett információk alapján, még hozzáadunk olyan 
kódelemeket, ezek hibakorlátozó csatornakód elemek, amelyekkel szisztematikusan 
megnöveljük a redundanciát. Például bináris esetben, ezek a többletbitek védik az 
üzenetbiteket, hogy a zaj ellenére is helyreállítható, vagy egyáltalán jelezhető legyen, hogy 
valami hiba történt. Tehát különféle rendeltetésű kódolások vannak.  

Van például egy olyan kódolás, ahol számjegyenként, kettes számrendszerbe alakítjuk a 
számokat. Ezt BCD kódolásnak nevezik, mert binárisan kódolt decimális számról van szó. 
Tehát, amikor billentyűn leütünk számokat, akkor azok számjegyenként vannak kódolva, és 
aztán a számítógép memóriájában már nem így helyezik el. De van olyan feldolgozóegység, 
például a zsebszámológépben, amelyik BCD kódban számol, tehát BCD aritmetikája van. A 
mikroprocesszorokban is van olyan jelzőbit, amelyik segít ilyen BCD kódú aritmetikát 
szervezni. Ez egy elég pazarló kód, de használatos. 

1.8.5. Néhány szó a kommunikációról  

A kommunikáció, általában élőlények közötti kapcsolattartás, és ennek a különböző szintjeire 
vonatkozóan Warren Weaver (1894-1978) amerikai matematikus tett egy ajánlást. [31] 

A. szint: milyen pontosan vihetők át a jelek? 

B. szint: az átvitt jelek mennyire pontosan hordozzák a kívánt jelentést? 

C. szint: a vett jelentés milyen hatékonysággal váltja ki a kívánt hatást? 

Az információelmélet alsó (A.) szintjét (1.37. ábra) W. Weaver a következőképpen magyarázta: 
“A hírközlés műszaki elmélete pontosan olyan, mint egy nagyon illedelmes, diszkrét postáskis-
asszony62, aki a táviratunkat a postán felveszi. Azaz nem szentel figyelmet a jelentésnek…, 
azonban felkészültnek kell lennie, hogy minden, asztalához érkező üzenetet kezelni tudjon.”63 

 
1.37. ábra. Shannon‒Weaver-féle hírközlési modell. Forrás: [29] 

                                                 
62 Illusztráció magyar színészekkel: https://indavideo.hu/video/Darvas_Ivan_-_Kiss_Manyi__Tavirat és az eredeti 
francia változat: http://www.dailymotion.com/video/xbfr8f_yves-montand-le-telegramme_creation 
 

63 Ma már nem távírdán keresztül továbbítják a táviratot, hanem számítógépes hálózaton, de még van távirat 
szolgáltatás, miközben nincs távírda szolgálat. A szolgálat egy belső, műszaki rendszer, míg az ügyfélnek a 
szolgáltatást nyújtják, akár különféle szolgálat segítségével. 
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1.8.6. A jelek és fajtáik 

Jelről és jelmintáról is sok szó esett, de a meghatározásáról és fajtáiról (1.38. ábra) még nem. 
Egy régi irányítástechnikai szabvány (MSZ 18450/1-68) alapján lesz szó a jel fogalmáról, de 
hát maga a fogalom is régi. Idézet az szabványból: 

Jelhordozó lehet minden mérhető fizikai (kémiai) állapothatározó (mennyiség). 

Jel, valamely fizikai állapothatározó (mennyiség) minden olyan értéke vagy értékváltozása, 
amely egyértelműen hozzárendelt információ64 szerzésére, továbbítására vagy tárolására 
alkalmas. 

Nem túl rossz ez a definíció, mert nem állítja, hogy információáramlásról van szó, hanem 
jeltovábbításról. Az, hogy a jelből információt is ki tudunk nyerni az egy másik kérdés, és hogy 
milyen mennyiségű információt hordoz, ezt nevezik a technikában információtartalomnak.  

 
1.38. ábra. A jelek felosztása (MSZ 18450/1-68 szerint). Forrás: [28] 

  

                                                 
64 Az információ korszerű fogalmának ismeretében ezt a szót célszerűbb az üzenettel, a hírrel vagy az adattal 
felcserélni. Ezt a cserét a későbbiekben [zárójel között ugyan, de] megtesszük. 
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Az értékkészlet szerint: 

Folytonos a jel, ha – értelmezési tartományában – tetszés szerinti értéket felvehet. 

Szakaszos (nem folytonos) a jel, ha értelmezési tartományában nem vehet fel tetszés szerinti 
értéket. 

Az időbeli lefolyás65 szerint: 

Folyamatos a jel, ha értéke adott időtartomány bármelyik időpontjában változhat. 

Szaggatott (nem folyamatos) a jel, ha értéke adott időtartomány nem minden időpontjában 
változhat. 

Az információ [üzenet v. hír] megjelenési formája szerint: 

Analóg a jel, ha az információt [üzenetet v. hírt] a jelhordozó értéke vagy értékváltozása 
közvetlenül képviseli. 

Digitális a jel, ha az információ [üzenet v. hír] a jelhordozó számjegyet kifejező, diszkrét, 
jelképi értékeiben (kódjaiban) van jelen. 

Az érték meghatározottsága szerint: 

Determinisztikus a jel, ha értéke meghatározott időfüggvénnyel egyértelműen megadható. 

Sztochasztikus a jel, ha szabálytalan lefolyású, és csak valószínűség-számítási módszerekkel 
írható le. 

 
1.39. ábra. Négyszög-jel megközelítése szinuszos jelekkel.  

A sztochasztikus jel nem is annyira a szabálytalan, nem ez az érdekes benne, hanem az hogy 
véletlenszerű. Ugyanakkor az is fölvetődik, hogy talán determinisztikus jel nincs is, hiszen 
minden jelre, még a számítógéppel előállítottra is rárakódik egy kis zaj, és az már 
sztochasztikussá teszi. Ilyenkor azt lehet mondani, hogy a determinisztikus jel az egy 
absztrakció. A zajoktól megszűrt, vagy képlettel előállított jel. Még ha nagyon pici a zaj, akkor 
is sztochasztikus a jel, csak a kijelző már nem mutatja a zajt, és ezért tűnik determinisztikusnak. 
A jelek feldolgozása során különféle szűrőket is használunk. A determinisztikus jelek 
különböző frekvenciájú összetevőkből is előállíthatók (1.39. ábra), például egy négyszögletes, 

                                                 
65 Itt mindjárt egy megjegyzést is lehet tenni, mert nemcsak időbeli, hanem térbeli jelek is vannak, például egy 
fényképen. 
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periodikus jel megközelíthető nagyon durván egyetlen szinusz jellel, aztán két szinuszos jel 
összegeként, s ez már kevésbé tér el a négyszög impulzustól. Háromnál már egész jó a közelítés, 
és ha végtelen sok szinusz jelből állítanánk össze, akkor pontosan kiadná a négyszög impulzus-
sorozatot. 

Egy ún. aluláteresztő szűrő jelképe látható az 1.40. ábrán: 

 

1.40. ábra. Aluláteresztő (LP: Low Pass) szűrő jelképi jelölése. Forrás: [28] 

Ha van egy billenő áramkörünk (astabil multivibrátor), amely négyszögimpulzus-sorozatot állít 
elő, és azt bevezetjük egy LP-szűrő áramkörbe, akkor elő tudunk állítani ebből akár egyetlen 
egy szinusz jelet is, persze másképp is elő lehet állítani. Az 1.40. ábrán a két felső hullám 
áthúzása azt jelenti, hogy a felső meg középső frekvenciasávot levágja, és csak alul, azaz a kis 
frekvenciást engedi át. Tehát nagy frekvenciás zavarokat például ilyen szűrővel lehet kiszűrni.  

Egy rövididejű hang felnagyított részlete időtartományban látszik az 1.41. ábra felső 
grafikonján egy elektronikus erősítő kimenetén. A vízszintes tengelyen a másodperc tört részei 
vannak. És hogy milyen frekvencia-összetevői vannak, azt mutatja a frekvenciaspektrum, 
vagyis, hogy milyen frekvencián, milyen a viszonylagos teljesítménye66 (1.41. ábra alsó 
grafikonja). 

A legalját, tehát a 20-30 Hz alattit azt nem halljuk, meg a 20 kHz felettit sem. Ahogy egyre 
idősebb az ember a nagyobb frekvenciájú jelösszetevőket már nem hallja. A normál emberi 
beszéd frekvenciatartománya: 300 Hz és 3400 Hz között van. 

 

1.41. ábra. Hangjel idő- és frekvenciatartományban. Forrás: [28] 

A jeleket módosíthatjuk a jelanalízis, illetve a felhasználás céljából. Ha időtartományban 
csonkítjuk, akkor e funkciót ablaknak nevezik, de ha frekvenciatartományban elkezdjük 
levágni az összetevőit, mondjuk fölülről, akkor azt a funkciót szűrőnek nevezik. Az 1.42. 
ábrán lehet látni, hogy miként ül rá a zaj két periodikus jelre, de az is látszik, hogyan 
változnak a jelek az ablak (Hanning window) és a szűrő (Chebyshew filter) hatására.  

                                                 
66 A hangintenzitás vonatkoztatási értéke: I0 =10-12 W/m², és a képlete: 
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1.42. ábra Jelgenerátor és jel-analizátor szimulációja. Forrás: [28] 

Egyetlen kommunikációs rendszerben is különféle jelek fordulnak elő. Például az 1.43. ábrán 
lehet látni egy bináris kommunikációs rendszer modelljét. Van egy diszkrét üzenetforrás, 
mondjuk valaki betűket, számokat stb. ír, ebből lesz egy szimbólumsorozat, amely bekerül a 
forráskódolóba, és ha az bináris forráskódoló, akkor annak kimenete egyesek és nullák sorozata 
lesz. Aztán a csatornakódoló még hozzátesz hibakorlátozó védőbiteket, majd ezt „ráültetik” egy 
vivőjelre, amelynek van valamilyen vivőfrekvenciája67. Ezt nevezik modulációs terméknek. 

 

1.43. ábra. Bináris kommunikációs rendszer elvi modellje. Forrás:[28] 

A modulált jelet a villamos hírközlési csatorna továbbítja, de ott fölszed zajokat is, aztán a 
vevőoldalon következik egy demodulátor, amelyik leválasztja a vivőről a bináris jelsorozatot, 
de ebben vannak még védőbitek, s azt a csatornadekódoló választja le, és így lesz egy tömör 
                                                 
67 Pl. a rádióknál erre hangolunk, illetve az automatikus frekvencia-szabályzó (AFC) is erre áll rá és ezen tartja a 
rezgőkörünket. 
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bináris adatfolyam. És ezután a forrásdekódoló előállítja ‒ a különböző egyes és nulla 
elemekből álló kódszavakból, ha csak nem történt valami durva hiba ‒, az eredeti diszkrét 
üzenetet, amelyet megkap az üzenetnyelő. 

1.8.7. A digitális számábrázolás néhány furcsasága 

Matematikából úgy tanultuk, hogy az összeadás kommutatív művelet. Mindegy milyen 
sorrendbe adjuk össze az összeadandókat, ugyanaz lesz az eredmény. A véges szóhosszúságú 
memóriarekeszekben és regiszterekben tárolt digitális számok körében ez a műveleti 
tulajdonság csak korlátozottan érvényes. Tegyük föl, hogy olyan számítógép rekeszeink 
vannak, amelyekbe mindössze négy tízes számrendszerbeli számjegyet lehet tárolni. Tehát pl. 
el tudjuk tárolni az 1234-et, a 0,315-öt vagy 1,213-at is, mert minden négyjegyűt tárolhatunk 
benne. Tegyük fel azt, hogy össze kell adni a következő számokat: mondjuk ezt az 1234-et 
aztán a 0,135-öt aztán a 0,265-öt, aztán a 0,6-ot, de először ebben a sorrendben. Mennyi lesz az 
eredmény ebben a speciális számítógépben? Sajnos az eredmény 1234 lesz. Mi van akkor, ha 
fordított sorrendben adjuk össze? Akkor a törtszámokból 1 egész lesz, és ha azt hozzáadjuk a 
legnagyobb összeadandóhoz, akkor az eredmény 1235 lesz, vagyis a véges szóhosszúságú 
számítógépben az összeadás nem kommutatív művelet. Megtréfálhatja a programozót, ha azt 
hiszi, hogy a véges szóhosszúságú számítógép úgy működik, ahogy azt az általános iskolában 
a matematikai műveletekről megszokta.  

A másik veszély a kis abszolútértékű számok elvesztésére akkor fenyeget, amikor nagy számok 
kis különbségeivel kell számolni. Még az 1970-es évek végén, egy mérnöki továbbképző 
tanfolyamon a programozható zsebszámológépek ipari alkalmazása volt a téma. Az egyik ilyen 
zsebszámológépbe beírták azt a programot, amelyet a számológép gyártója javasolt és a 
Gépgyártástechnológia jegyzet egyik adatsorát ([30]) beadták neki, de nem jött ki a helyes 
eredmény, a mérnökök pedig nagyon csodálkoztak. A számológép programja, azért hogy ne 
kelljen eltárolni az adatokat, egy közismert azonosságot68 alkalmazó algoritmussal számolta a 
korrigált tapasztalati szórást, ahol nagy számok kis különbségei szerepelnek. Hogyha csinálunk 
egy kis módosítást a feladaton, azaz előzőleg mindegyik adatból levonunk egy átlagkörüli 
számot, ez a hiba már nem jelentkezik, és csak arra kell ügyelni, hogy az eredményül kapott 
átlaghoz az előzőleg levont számot hozzáadjuk69. Egy nagy szóhosszúságú regiszterrel számoló 
processzornál, pl. egy 64 bitesnél, a fenti hiba ennél az adatsornál már elhanyagolható. 

A számítógépes grafikák, grafikonok készítésénél arra kell ügyelni, hogy a kerekítési hibák ne 
halmozódjanak, mert a véletlen bolyongás jelenségének hatására az ábra eltávolodik a 
helyestől. 

1.8.8. Néhány gondolat a mesterséges intelligenciáról 

Az ember már történelmének korai szakaszában is olyan gépek előállításáról álmodozott, 
amelyek az élőlényekhez hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, emberi módon 
gondolkodnak és emellett olyan rendkívüli tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyekkel az 
ember által nehezen végrehajtható feladatokat is könnyen megoldják. A technika fejlődésével 
ez mára már részben megvalósult. Korunkban már sok olyan berendezést, gépet használnak, 
amelyek kicsit emberi módon gondolkodnak és ember által nem, vagy csak nehezen 
elvégezhető feladatokat oldanak meg. Ilyen berendezésekkel találkozhatunk az ipari 

                                                 

68 ,.  Minden adat bevitele után a program előállította a négyzet-
részösszeget, a részösszeget és eggyel növelte egy számláló értékét, tehát csak ezeket tárolta. 
69 A szórás nem változik, ha ugyanazt a számot vonjuk ki minden adatból. 



47 
 

gyártásban, ahol számtalan robot segíti a termelést; sokszor emberi kéz érintése nélkül 
készülnek el a termékek. Az autógyártás is elképzelhetetlen ilyen gyártórobotok nélkül, 
ugyanígy a számítógépek, szórakoztató elektronikai berendezések gyártása is speciális robotok 
segítségével zajlik. Szintén találkozhatunk a mesterséges intelligencia eredményeivel az 
orvoslás területén is, ahol mesterséges intelligencia alapú diagnosztizáló berendezéseket – 
szakértő rendszereket – használnak a különböző betegségek felderítéséhez, valamint ma már 
hétköznapi megoldás, ha robotokkal végeztetnek el műtéteket. Vannak sakkozó automaták és 
matematikai tételbizonyító számítógépes programok is. Gépek képesek felismerni a 
rendszámokat, azonosítani személyeket tenyérerezet, ujjlenyomat vagy íriszrajzolat alapján. 
Vannak fordítógépek is, bár ezek még sok hibával működnek, s ezzel rámutatnak a mesterséges 
intelligencia mai szintjének korlátaira is. 

Talán a gondolkodás és az ésszerű cselekvés a két legemberibb jelenség. Mindkettő az emberi 
tudat megnyilvánulása. Az ókori görögök a tudatot az emberi léleknek tulajdonították, és úgy 
vélték, hogy a tudat (gondolkodás és érzelem) testi szerve a szív, amely hevesebben ver, ha erős 
érzelmeink felzaklatnak minket. Később a tudat fiziológiai alapját az agyhoz kötötték, de a 
halhatatlan lélek fogalma ezzel nem szűnt meg. 

Julius Cézár kivételével az ókorban még mindenki fennhangon olvasott, tehát az olvasás, mint 
szellemi tevékenység, és a beszéd, mint testi és szellemi cselekvés még nem vált el egymástól. 
A kolostorok csendjében vált általánossá, de nem kizárólagossá, hogy az emberek képessé 
váltak a néma olvasásra. Ezzel látszólag a testiségtől függetlenedett az olvasás, és a 
gondolkodással, az álommal együtt azt a képzetet eredményezte, mintha testünkben volna egy 
szellem, amely ellátja a tudati funkciókat.  Descartes filozófiai nézeteiben nyert markáns alakot 
a „gépbe zárt kísértet” dogmája. E dogmával szemben még a XX. század közepén is küzdött a 
tudomány. Gilbert Ryle (1900-1976) klasszikafilológus, matematikus, az oxfordi lingvisztikai 
filozófiai iskola egyik kiemelkedő alakja [32] művében a karteziánus test-lélek dualizmus 
elméletének roppant szellemes kritikáját nyújtja. Ryle szerint a lélek nem önálló szubsztancia, 
hanem csupán érzékeléseink és képzetalkotásaink összessége. Az ember szellemi tevékenysége, 
intelligenciája szorosan kapcsolódik személyiségéhez, amely nem a testen belül kuksoló 
entitás, hanem egy „külpontos” fogalom, mert társadalmi viszonyaink összességeként fogható 
fel.  

Az intelligencia az értelmi működés fokmérője. Elsősorban, mint az egyénnek új 
körülményekhez való alkalmazkodóképessége mutatkozik meg, amely szorosan összefügg az 
előzőleg szerzett tapasztalati anyag alkalmazásával, a helyzet mozzanatainak széleskörű 
figyelembevételével és a gondolkodóképességgel. Indokoltan vetődik fel a kérdés, hogy egy 
ilyen társadalmilag meghatározott, bonyolult jelenség, mint az emberi intelligencia, hogyan 
helyettesíthető gépi funkciókkal? A kérdésre a kibernetika tudománya, amely a XIX. században 
kezdett kibontakozni, úgy válaszolt, hogy az emberi intelligenciának csak néhány funkcióját 
valósította meg géppel, illetve matematikai-fizikai modellekkel. 

A nagyobb ívű feladat megoldására vállalkozó mesterséges intelligencia története is messzire 
nyúlik. Itt csak utalhatunk a többszerzős Informatikai témák a gazdaságban c. tankönyvsorozat 
I. kötetének dr. Gubán Miklós által írt, mesterséges intelligenciáról szóló fejezetére. Ebből egy 
rövid részlet felidézi a kezdeteket: „A korábbi évszázadokban megtörtént a matematika egzakt 
megalapozása, emellett a gráfelmélet eredményei, a formális logika megjelenése és a 
számítógépek elmélete és gyakorlata mind segítették a mesterséges intelligencia létrejöttét. 
Ennek ellenére mégis fiatal tudományterület, melynek igazi alapjait az 1950-es években 
fektették le. Jelentős eredmény volt a tragikusan fiatalon meghalt Alan Mathison Turing által 
definiált és a róla elnevezett teszt, mely az intelligens viselkedést vizsgálta. Turing 1950-ben a 
Computing Machinery and Intelligence című cikkében ismertette az intelligencia kritériumait. 
A teszt lényege nagyvonalúan megfogalmazva az, ha egy ember a számítógépet kérdezi a 
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billentyűzeten keresztül, a vizsgált számítógépes program akkor állja ki a próbát, ha az ember 
nem képes eldönteni, hogy a másik végén emberrel vagy géppel áll-e kapcsolatban. Az 50-es 
években létrejött fiatal kutatóknak egy csoportja, akik a számítógépekre nem csak, mint 
aritmetikai műveletek végrehajtására szolgáló berendezésre tekintettek. Ők inkább egy 
„gondolkodó” gépet próbáltak létrehozni. E fiatalok közé tartozott John McCarthy is, aki a 
Dartmouth College-ban dolgozott, és a mesterséges intelligencia egyik legmeghatározóbb 
személye volt.” [33] 

1.9. Ellenőrző kérdések 

1. Melyik két örök alapprobléma megoldására kell megoldást keresnie az informatikának 
a szellemi tevékenységek területén? 

2. Milyen eredmények fűződnek az ókori görögökhöz az informatika előtörténetében? 
3. Kik voltak a számolást könnyítő eszközök kifejlesztői az újkorban (1492-1914)? 
4. Az abakusz és a logarléc közül melyik a digitális számolóeszköz? 
5. Mi mindenre használták a lyukkártyás programvezérlést a XIX. században? 
6. Hányféle számítógépet tervezett Charles Babbage? 
7. Ki volt a világ első szoftverfejlesztője? 
8. Az informatika szempontjából melyik fontos matematikai eredmény fűződik George 

Boole nevéhez? 
9. Ki volt az a svéd feltaláló, akinek mechanikus, asztali kalkulátorát, még 50 évvel ezelőtt 

is több százezer példányban gyártották? 
10. Milyen jelentős felfedezések és fejlesztések fűződnek Konrad Zuse nevéhez? 
11. Kik voltak az 1940-es években az USA számítógép-fejlesztéseinek kulcsemberei? 
12. Mi volt a fő rendeltetése a brit Colossus számítógép-sorozatnak? 
13. Melyek a számítástechnika Neumann-elvei? 
14. Melyik volt az első ún. von Neumann-architektúrájú számítógép? 
15. Mi jellemzi a számítógép-generációkat? 
16. Mire vonatkozik, és mit mond ki a Moore-féle tapasztalati törvény? 
17. Mely szempontok szerint osztályozhatók a számítógépek? 
18. Hogyan készülnek és válnak futtathatóvá a felhasználói programok? 
19. Hogyan definiáljuk az adat, az információ és a rendszer fogalmát? 
20. Mitől függ egy üzenet információtartalma, és mi az egysége? 
21. Warren Weaver szerint melyek a kommunikáció szintjei? 
22. Mely részekből épül fel a Shannon‒Weaver-féle hírközlési modell? 
23. Milyen szempontok szerint osztályozzuk a jeleket?  
24. Mi volt a rendeltetése – a ma már vitatott – Turing-tesztnek? 
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2. Számrendszerek. Digitális számábrázolás és műveletek 
A számítástechnika fejlődéséhez hozzátartozott az az igény, hogy az emberek egy gép 
segítségével végezzenek el számítási alapműveleteket, mint az összeadás, kivonás, szorzás stb. 
Mivel ezek a műveletek számokkal dolgoznak, foglalkoznunk kell a számok kifejezéséhez 
szükséges számrendszerrel. Az informatikában jelenleg a következő három számrendszerrel 
találkozunk: 

 Tízes (decimális) számrendszer 

 Kettes (duális/bináris) számrendszer 

 Tizenhatos (hexadecimális) számrendszer 

Maga a számítógép bináris (0-val és 1-gyel kifejezett) számokat használ. Egy-egy szám 
tárolásához a gépben véges tárterület áll a rendelkezésünkre. A fejezet második felében 
megvizsgáljuk, hogy ennek figyelembevételével milyen számábrázolási módszerek terjedtek el 
a gyakorlatban. 

2.1. Informatikában használatos számrendszerek 

Az ismert számrendszer a tízes (decimális), a mindennapokban ezzel találkozunk. Ez egy 
helyiértékes, tehát pozicionális számrendszer, ami azt jelenti, hogy egy szám mindegyik 
számjegyéhez hozzátartozik egy súlyozás. Ez a súlyozás az alapszámnak a legkisebb 
helyiértékű számjegytől kezdődően balra növekvő hatványa. A tízes számrendszerben az 
alapszám (radix) a 10. Egy számot a következőképpen tudunk kifejteni a 10-es hatványainak 
megfelelően: 

219 = 2×102 + 1×101 + 9×100 

Hasonlóan tudjuk kifejteni a törtszámokat is, ahol a tizedes vessző utáni számjegyeket 10-nek 
a negatív hatványaival szorozzuk: 

36,75 = 3×101 + 6×100 + 7×10–1 + 5×10–2 

Az informatikai alkalmazások humán felhasználóinak természetesen kényelmes a tízes 
számrendszert használni, de a számítógépek kettes (bináris) számrendszert alkalmaznak. A 
bináris számrendszer két számjeggyel dolgozik, a 0-val és az 1-gyel. Ennek az az oka, hogy a 
számítógépek elektronikai áramköreiben könnyen találunk olyan fizikai mennyiségeket, 
amelyeknek két állapotuk van (például alacsony feszültség – magas feszültség), és ezáltal 
hozzárendelhetők a 0-hoz és az 1-hez. A kettes számrendszerben kifejezett számok is 
helyiértékesek. Itt az alapszám a 2-es, minden egyes pozíció súlyozása a 2 valamelyik hatványa 
lesz, például: 

21910 = 1×27 + 1×26 + 0×25 + 1×24 + 1×23 + 0×22 + 1×21 + 1×20 = 110110112 

36,7510 = 1×25 + 0×24 + 0×23 + 1×22 + 0×21 + 0×20 + 1×2–1 + 1×2–2 = 100100,112 

(Az alsó index a számrendszer alapszámát mutatja.) 
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Két nevezetes szám az n darab 1-es, illetve az 1-es után n darab 0. Ezeknek az értéke a 
következő: 

 

Például n=8 esetében: 

28 = 25610 = 1000000002  

28 – 1 = 25510 = 111111112  

Tudni kell még, hogy n pozíción a két bináris számjegyet felhasználva 2n kombinációt lehet 
létrehozni, például n=8 esetében 256-ot. 

A fenti példákból észrevehetjük, hogy egy számnak a kifejezése kettes számrendszerben sokkal 
hosszabb, mint tízes számrendszerben. A számítógépben lehetőség van eltárolni ezeket a hosszú 
bináris számokat, de nekünk, informatikusoknak nehézkes hosszú számokkal dolgozni. Ezért 
az egymás közötti kommunikációban célszerűbb a bináris számokat tömörebb formában 
kifejezni. Erre a célra használjuk a tizenhatos (hexadecimális) számrendszert, amelynek az 
alapszáma 16. Mivel az alapszám éppen 2-nek az egyik hatványa (24), könnyen át tudunk 
váltani egyik számrendszerből a másikba. Ehhez négyesével kell csoportosítani a kettes 
számrendszerben kifejezett számnak a számjegyeit és a tetrádokat (négyes csoportokat) 
behelyettesíteni a megfelelő tizenhatos számrendszerbeli számjeggyel. A hexadecimális 
számrendszerben a következő 16 számjegyet használjuk: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, 
E, F. Például, a 219 bináris alakjának hexadecimális ábrázolása négyszer rövidebb: 

110110112 = DB16  

A 2.1. ábrán látható táblázat összefoglalja a számok kifejezését 0-tól 15-ig decimális, bináris 
(4 bites) és hexadecimális számrendszerben. 

 

2.1. ábra. Decimális-bináris-hexadecimális számok megfeleltetése 
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Összefoglalva, azért van szükség a tizenhatos számrendszerre, hogy az informatikusok 
könnyebben tudjanak a számítógép által használt hosszú, akár 32 vagy 64 bites számokra 
hivatkozni. A bit a bináris számjegynek a jelentése, az angol binary digit szavakból származik. 
A 8 bites egység egy bájt, angolul byte. Sokszor használjuk a bitnek vagy bájtnak a 
többszöröseit, amiket bináris prefixumokkal fejezünk ki: 

210 = 1024 =1 k (kilo) 

220 = 1024 k = 1 M (Mega) 

230 = 1024 M = 1 G (Giga) 

240 = 1024 G = 1 T (Tera) 

250 = 1024 T = 1 P (Peta) 

260 = 1024 P = 1 E (Exa) 

Hogy a bináris prefixumokat meg lehessen különböztetni a decimális megfelelőitől, amelyek 
10-nek a hatványai (103, 106, 109 stb.), az IEC (International Electrotechnical Commission) egy 
ajánlást bocsátott ki. Ennek a lényege, hogy bináris esetben a prefixum második szótagja „bi” 
legyen (például Kibi, Mebi, Gibi stb.), de ez a gyakorlatban nem terjedt el. 

2.2. Számrendszerek közötti átalakítás 

Decimális-bináris átalakítás 

Tízes számrendszerből binárisba való átalakítás nagyon egyszerű. Az adott számot, illetve a 
továbbiakban a hányadost 2-vel kell osztani, és a maradékot felírni. Az osztás mindaddig 
folytatódik, ameddig az osztás eredménye 0 lesz. Íme, egy példa (bal oldalra írjuk a hányadost, 
jobb oldalra a maradékot): 

 

A végén a maradékokat lentről felfele kiolvassuk, megkapjuk, hogy: 

8610 = 10101102 

A törtszámok esetében nem osztunk, hanem mindig a törtrészt szorozzuk. Például, legyen az 
átalakítandó szám 0,1875: 
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A szorzást addig folytatjuk, amíg a törtrész 0 lesz. Utána fentről lefele kiolvassuk az egészrész 
számjegyeit, és megkapjuk az átalakítás eredményét: 

0,187510 = 0,00112 

Vegyünk egy másik példát, és egy nagyon egyszerű számot: 0,2. Nézzük meg, mennyi lesz 
kettes számrendszerben kifejezve: 

 

Azt tapasztaljuk, hogy elkezdenek ismétlődni az értékek, és egy végtelen hosszú számot 
kapunk. Ez egy végtelen szakaszos törtszám lesz, tehát: 

0,210 = 0,0011001100110011………2 

A számítógépben azonban nincs végtelen tárhelyünk, tehát megtörténhet, hogy egy, a tízes 
számrendszerben pontos szám (mint például 0,2) nem alakítható át a számítógépben pontos 
számmá, mert valahol csonkítanunk kell a számjegyeket. Ha a kettedes vessző után nyolc 
számjegyet veszünk figyelembe, akkor csak annyit írhatunk fel, hogy: 

 

Ha olyan számunk van, amelynek van egész- és törtrésze is, akkor a két részt külön kell 
átalakítani. Az egészrész átalakítása 2-vel való osztással történik, a törtrész átalakítása 
szorzással, mint az alábbi példa mutatja: 
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A végeredmény: 

194,12510 = 11000010,0012 

Bináris-decimális átalakítás 

A kettes számrendszerből a tízes számrendszerbe való átalakítás nagyon egyszerű, mert a 
bináris számot ki kell fejteni a 2 hatványainak megfelelően. El kell végezni a műveleteket tízes 
számrendszerben, és utána megkapjuk az eredményt. Például: 

100100112 = 1×27 + 0×26 + 0×25 + 1×24 + 0×23 + 0×22 + 1×21 + 1×20 =  

= 128 + 16 + 2 + 1 = 14710 

Bináris-hexadecimális átalakítás 

Kettes számrendszerből tizenhatos számrendszerbe úgy alakítjuk át a számot, hogy négyes 
csoportokba osztjuk a számjegyeket, és mindegyik négyes csoportot behelyettesítjük a 
megfelelő tizenhatos számrendszerbeli számjeggyel. A csoportosítást a kettedes vesszőtől 
indítjuk jobbra, illetve balra. Például: 

10011100,00112 = 1001 1100,00112 = 9C,316 

Amennyiben nem jönnek ki a négyes csoportok, nullákkal kell kitölteni: 

10110101011010b = 0010 1101 0101 1010 b = 2D5Ah 

(Néha odaírjuk a szám után, hogy b, ezzel jelezve, hogy bináris, vagy h, hogy hexadecimális.) 

Visszafele az átalakítás, a fordítottja az előbbinek. A hexadecimális számjegyeket kell 
behelyettesíteni a megfelelő bináris tetrádokkal, tehát a négyes bitcsoportokkal. 

Mivel a tizenhatos számrendszert elsősorban a bináris számok rövidebb formában való 
kifejezésére használjuk, a számoknak közvetlen átalakításáról tízes számrendszerből 
tizenhatosba és fordítva itt nem foglalkozunk. 

2.3. Műveletek bináris számokkal 

Összeadás 

A számítógép, mint említettük, bináris formában tárolja és dolgozza fel a számokat. A 
legalapvetőbb matematikai művelet két szám között az összeadás. Vizsgáljuk meg, hogyan 
történik két bináris számnak az összeadása. A legegyszerűbb eset, amikor két egyszámjegyű 
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számot, azaz két bitet kell összeadni. Az összes lehetséges esetet figyelembe véve, az összeadás 
az 2.2. ábra által tartalmazott szabály szerint történik. 

 
2.2. ábra. A bináris összeadás táblázata 

Hosszabb számok összeadása ugyanúgy történik, mint a decimális esetben, csak a bináris 
számok összeadására vonatkozó szabályokat kell figyelembe venni. Figyelni kell, hogy az 
egyes pozíciókban a két számjegy összegéhez hozzá kell adni az előző pozícióból érkező 
átvitelt is. Nézzük meg ezt egy példán keresztül: 

 

Kivonás 

A másik alapvető művelet a számok kivonása. A számítógépekben a kivonást is összeadással 
végzik. A kisebbítendőhöz hozzáadjuk a kivonandónak a kettes komplemensét. (A tízes 
számrendszerben is végezhetnénk így, de ez nem célszerű, mert ott már a tízes komplemens 
kiszámításához kellene használni kivonást.) Egy szám kettes komplemensének azt a számot 
nevezzük, amely a legnagyobb ábrázolható számnál 1-gyel nagyobbra egészíti ki az adott 
számot. 

Feltételezzük, hogy 4 bites számokkal dolgozunk. Ebben az esetben a legnagyobb szám 1111, 
ennél 1-gyel nagyobb az 10000. Ebből kell kivonni az adott számot, hogy megkapjuk a kettes 
komplemensét. Számítsuk ki az 5-ösnek a komplemensét, ami 1011 lesz: 

 

A kettes komplemens kiszámításához kivonást használtunk, de ezt el szeretnénk kerülni, ezért 
más módszert keresünk. Az 10000 úgy is felírható, hogy 

10000 = 1111 + 1 

Számítsuk ki az 5-ösnek a kettes komplemensét úgy, hogy először kivonjuk az 1111-ből és 
utána adunk hozzá 1-et: 
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Észrevesszük, hogy a kivonás után éppen a szám bitenkénti negáltját kaptuk, amit egyes 
komplemesnek nevezünk. Megkülönböztetésképpen a végeredmény, amit kerestünk, a kettes 
komplemens elnevezést kapta. 

Tehát egy szám kettes komplemensét úgy számítjuk ki, hogy először a bitek invertálásával 
kiszámítjuk az egyes komplemenst, majd ahhoz hozzá adunk 1-et. Beláthatjuk, hogy így a 
(kettes) komplemens kiszámításához nincs szükség kivonásra. Álljon itt egy újabb példa, 
ezúttal 8 bites számmal: 

 

Létezik egy gyakorlatias módszer is, amit az informatikusok papíron használnak a kettes 
komplemens kiszámításához. Ez a módszer a következő: az eredeti számot, amelynek a kettes 
komplemensét szeretnénk kiszámítani, végigpásztázzuk jobbról balra bitenként. Nem 
változtatunk meg semmit az első egyesig, azt sem, az utána következőket pedig invertáljuk. 
Például: 

 

Írjuk fel az általános képletet is, n bites számra: 

 

(A kettős felülvonás a kettes komplemenst, a szimpla az egyes komplemenst jelzi.) 

A komplemens alkalmazásával a kivonást úgy végezzük el, hogy a kisebbítendőhöz hozzáadjuk 
a kivonandó kettes komplemensét, mint az alábbi példán: 

 

Látható, hogy az eredmény akkor lesz helyes, ha a legmagasabb helyiértékből keletkezett 
átvitelt töröljük – erre vigyázni kell. Annak, hogy kivonás helyett egy szám komplemensét 
adjuk hozzá a másik számhoz, az az előnye, hogy az összeadást és a kivonást össze tudjuk 
vonni. Ha a kivonandót, mint negatív számot a kettes komplemensével ábrázolunk, akkor csak 
összeadást kell elvégeznünk. 
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A szorzás tulajdonképpen összeadások és eltolásoknak a sorozata, az osztás pedig nem más, 
mint kivonásoknak és eltolásoknak a sorozata, tehát mindkettő visszavezethető összeadásra és 
eltolásra. Az egész szám eltolása egy bittel balra azt jelenti, hogy a számot a jobb oldalt 
kiegészítjük egy 0-val, ami 2-vel való szorzásnak felel meg. Egy eltolás jobbra azt jelenti, hogy 
a kettedes pontot helyezzük az utolsó számjegy elé, ez pedig osztás 2-vel. Két bittel való eltolás 
balra szorzás 4-gyel, két bittel jobbra pedig osztás 4-gyel. 

2.4. Számítógépes számábrázolás 

Az előző részben láttuk, hogy lehet egy számot kettes számrendszerben kifejezni. A 
számítógépes számábrázolásnál a továbbiakban figyelembe vesszük azt is, a számítógépben 
egy-egy szám tárolására véges tárterület áll a rendelkezésünkre. Egy másik szempont, hogy 
milyen kódolási konvenciót alkalmazunk a számok reprezentálására úgy, hogy azokat 
különböző számítógépeken és alkalmazásokban egyformán értelmezzük. Az évek során a 
számoknak a számítógépes ábrázolására három módszer terjedt el: 

 Fixpontos 
 Lebegőpontos 
 Binárisan kódolt decimális (BCD) 

Vannak alkalmazások, amelyek a számokon kívül a betűk és írásjelek 0-val és 1-gyel való 
kódolását igénylik, ilyenek a szövegszerkesztők. Ezért a karakterek kódolásával is fogunk 
foglalkozni. 

2.4.1. Fixpontos számok 

A fixpontos számoknál az elnevezés arra utal, hogy a kettedes pontnak a helye nem változik. 
Ezeket a számokat különböző hosszakon lehet ábrázolni, amelyek általában a bájtnak a 
többszörösei. Tehát találkozhatunk 1 bájt (byte) méretű számokkal, 2 bájt méretűekkel (ezeket 
az Intel wordnek hívja), 4 bájtosakkal (double word) vagy 8 bájtos számokkal (quad word). A 
különböző alkalmazásokra való tekintettel meg kell, hogy különböztessünk előjel nélküli és 
előjeles számábrázolást. Például a hallgatók szakonkénti nyilvántartásában nincs szükség 
negatív számokra, de a napi hőmérsékletet nyilvántartásához előjeles számokat kell használni. 

Előjel nélküli számok 

Előjel nélküli szám azt jelenti, hogy csak a számnak az értékét kell kódolnunk, mégpedig úgy, 
hogy a kettedes pontnak a helye rögzítve van. Az a konvenció, hogy a kettedes pontnak a helye 
mindig a legkisebb helyi értékű számjegytől jobbra helyezkedik el. Magát a kettedes pontot 
nem is kell külön ábrázolni, mert úgyis tudjuk, hol van. Ennek folytán a fixpontos számok 
mindig egész számok lesznek, mert már a ponttól jobbra törtrész nincsen. (A processzoron belül 
a fixpontos számokkal való műveleteket végző aritmetikai egység az integer unit.) 

A 2.1. ábrán látható példa egy 16 bites fixpontos számra, amely decimálisan a 71-es számérték. 
A bináris kód magának a számnak a kettes számrendszerbeli kifejezése. A legkisebb szám a 0, 
a legnagyobb pedig a 16 darab 1-esből álló 216–1, azaz 65635. (8 biten a legnagyobb előjel 
nélküli szám 28–1 = 255.) 

 
2.3. ábra. Fixpontos előjel nélküli szám 
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Két fixpontos szám összeadása természetesen az összeadás szabályainak megfelelően történik, 
mindegyik számjegy helyi értékkel bír. A 2.4. ábrán láthatunk egy példát az összeadásra. Ebben 
az esetben a két 16 bites szám összeadása után ugyancsak egy 16 bites szám keletkezett, de 
megtörténhetne az is, hogy egy 17 bites szám szülessen, amennyiben a legmagasabb helyi 
értékű biten keletkezik egy átvitel (angolul carry). angolul. Mivel ez az egy bit már nem fér be 
az eredményt tároló tárterületre, ezt túlcsordulásnak nevezzük. 

 
2.4. ábra. Fixpontos számok összeadása 

Előjeles számok  

Az előjel megjelenítésére az a konvenció, hogy erre a célra a tárterület legmagasabb helyi értékű 
bitjét használjuk. Ha ez a bit 0, akkor a számot pozitívnak minősítjük, ha 1, akkor negatívnak. 
Amennyiben 16 bit áll a rendelkezésünkre az előjeles szám ábrázolására, akkor 15 bit marad a 
szám értékének a kifejezésére. Pozitív szám esetében ez a mező megegyezik a szám abszolút 
értékének kettes számrendszerbeli alakjával. Például a +93 ábrázolása a 2.5. ábrán látható. A 
legnagyobb szám, amit ki tudunk fejezni a 215–1, azaz +32767. A negatív számot a szám kettes 
komplemensével fejezzük ki. Ezt úgy kapjuk meg, hogy a szám pozitív alakját (előjel bittel 
együtt) invertáljuk (ez az 1-es komplemens), majd hozzáadunk 1-et. Így az előjelbit is 
automatikusan adódik. Erre mutat példát a 2.6. ábra. (Természetesen feltehetjük a kérdést, hogy 
mi történt volna, ha hozzáadjuk az 1-est az egyes komplemenshez, és az előjel 0-ra változik? 
Ez azt jelenti, hogy olyan számot kaptunk, amelyiknek az értéke már nem fért bele a 15 bitbe, 
és ezért az átvitel megváltoztatta az előjelet.) 

 
2.5. ábra. A +93 ábrázolása 

Az előbbiek alapján belátható, hogy 8 biten a legnagyobb szám, amit ki lehet fejezni a +127 
(binárisan 0111 1111), és a legkisebb szám a –128 (binárisan 1000 0000). 

 
2.6. ábra. A –84 ábrázolása  
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A műveleteket előjeles számok esetében, úgy az összeadást, mint a kivonást, természetesen 
összeadással hajtjuk végre. A 2.7. ábrán látható erre egy példa: +93 –84 = +9. A –84 kettes 
komplemensben van kifejezve, és amint azt már láttuk korábban, ahhoz, hogy helyes legyen az 
eredmény, a legmagasabb helyi értékről keletkezett átvitelt törölni kell. 

 
2.7. ábra. Fixpontos számok kivonása 

Nézzünk meg egy másik példát (–93 +84 = –9), amikor az eredmény negatív lesz (2.8. ábra). 
Az első sorban látható a –93 kettes komplemensben kifejezve (ezt könnyen beláthatjuk a 
gyakorlati módszer alkalmazásával is, hogy ha jobbról balra végigpásztázzuk a 2.7. ábra első 
sorában lévő számot, akkor az első 1-ig semmit nem változtatunk, a többit invertáljuk), amihez 
az összeadás szabályai szerint hozzáadjuk a +84-et, az előjelbiteket is számjegyként kezelve 
(!). Az eredmény negatív lesz, mert az első bitje 1-es. Ahhoz, hogy megtudjuk az eredmény 
abszolut értékét, a kettes komplemesbeli kódot visszakomplementáljuk. Ezzel 9-et kapunk, 
tehát az eredmény –9, mivel az előjelét már tudtuk. 

Két azonos előjelű szám összeadásánál túlcsordulás – angolul overflow – akkor fordulhat elő, 
ha olyan számot kapunk, amelyiknek az értéke már nem fér bele a 15 bitbe, és ezért az átvitel 
megváltoztatja az előjelet. Tehát előjeles számok esetében a túlcsordulás kimutatásánál nem 
csak a legmagasabb helyi értéken keletkezett átvitelt, hanem az előjelbit felé történő átvitelt is 
figyelembe kell venni. 

 

 
2.8. ábra. Előjeles számok összeadása 

2.4.2. Lebegőpontos számok 

Ha egy programot írunk, és egy változót integernek deklarálunk, akkor a fordítóprogram egy 
fixpontos kezelésű tárolóhelyet fog hozzárendelni. Ha azonban a változót real (valós) 
változónak deklaráljuk, akkor ezt a fordítóprogram lebegőpontos módon kezelendő tárolóhelyet 
fog hozzárendelni. A lebegőpontos számokat tízes számrendszerben is szoktuk használni 
nagyon nagy, vagy nagyon kis számok kifejezésére (például +1,6 × 10–19). Binárisan egy 
lebegőpontos számnak az általános alakja a következő: 
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±m × 2±e 

A számítógépes ábrázoláshoz a memóriában két előjeles bináris számot kell tárolni: a 
mantisszát és a hatványkitevőt (exponenst). A 2-es az alapszám, azt nem szükséges tárolni, mert 
azt úgyis ismerjük. 

A lebegőpontos számábrázolásnak az a sajátossága, hogy egy számot többféleképpen is ki 
tudunk fejezni, a (bináris esetben) kettedes vesszőnek a jobbra-balra történő mozgatásával, 
„lebegtetésével”. Természetesen, ha elmozdítjuk a vesszőt (angol nyelvterületen pontot), akkor 
megfelelően kell a hatványkitevőt is változtatni. Ha egy pozícióval balra mozgatjuk a vesszőt, 
akkor a hatványkitevőt 1-gyel kell növelni, ha jobbra mozgatjuk, akkor 1-gyel csökkenteni kell. 
Hogy elkerüljük egy számnak a többféle ábrázolását – és következésképpen az értelmezését –, 
normalizált alakot használunk. A normalizálás történhet nullára, amikor a kettedes vessző után 
következő pozícióba hozzuk a legelső 1-est. A számítástechnikában használt ANSI/IEEE 
754/854-es szabvány az 1-esre normalizált alakot határozza meg. (A rövidítések jelentése: 
American National Standards Institute, illetve Institute of Electrical and Electronic Engineers.) 
Ez azt jelenti, hogy a kettedes pont előtt lesz az első 1-es, tehát a mantissza (hivatalosan: 
szignifikandus) alakja 1.M lesz. Takarékosságból elég csak a mantisszának a törtrészét (az M-
et) ábrázolni, de persze ha ki akarjuk számítani az eredeti értékét, akkor figyelembe kell vegyük 
a nem tárolt 1-est is. A szabvány különböző pontosságokat határoz meg, amint az a 2.9. ábrán 
látható. 

 
2.9. ábra. Lebegőpontos számábrázolás 

Figyeljük meg, hogy a mantisszának az előjele (S, mint sign), ami lényegében magának a 
számnak az előjele, a legmagasabb helyi értékű pozícióba kerül. Az általános alakból láthattuk 
azonban, hogy az exponensnek is van előjele, + vagy –. Annak érdekében, hogy az ábrázolt 
számban ne legyen két előjel, az exponens helyett egy mindig pozitív karakterisztikát 
tárolunk. Ezt úgy kapjuk meg, hogy az exponenshez hozzáadjuk az értelmezési tartományának 
a felét, pontosabban: 2n−1–1-et, például 8 biten 127-et.  

Álljon itt egy példa: –5,375 ábrázolása lebegőpontos számként egyszeres pontossággal a fenti 
szabvány szerint. Felírjuk a számnak a bináris alakját és ezt normalizáljuk 1-esre: 

–5,375 = –101,00112  = –1,0100112 × 2+2 

A hatványkitevőhöz hozzáadunk 127-et, hogy kialakítsuk a 8 bites karakterisztikát: 2+127 = 
129 = 100000012. Figyelembe véve, hogy a mantisszának csak a törtrészét tároljuk, valamint 
hogy a szám negatív (az előjele 1), megkapjuk a számnak a 2.10. ábrán látható 32-bites alakját. 

 
2.10. ábra. Példa az ANSI/IEEE 754/854 szabvány szerinti számábrázolásra 
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2.4.3. Binárisan kódolt decimális (BCD) számok 

A harmadik egy nagyon egyszerű módszer a számok számítógépes ábrázolására. Ez a BCD 
(Binary Coded Decimal), azaz binárisan kódolt decimális szám, amikor nem is a számot 
egészében véve, hanem a számban lévő számjegyeket kódoljuk. Minden egyes számjegyet 
behelyettesítünk a számjegynek a kettes számrendszerbeli kifejezésével (ezért ezt még 
természetes BCD-nek is szokták nevezni). Minden számjegy helyén négy bit (tetrád) fog állni, 
a 2.11 ábrának megfelelően.  

 
2.11. ábra. BCD kódolás 

Mivel a számítógépes tárolóhelyek bájt szervezésűek, így egy bájtra juthat két BCD számjegy 
– ez a tömörített (csomagolt) ábrázolás. Például a 2019 tömörített alakja: 

00100000 00011001 

Ezt úgy nevezzük, hogy tömörített vagy csomagolt BCD ábrázolási mód. Az általános alakját 
a 2.12. ábra mutatja.  

 
2.12. ábra Csomagolt BCD 

Ha előjeles számot akarunk használni, akkor az előjel kifejezésére a megmaradt 6 tetrádból kell 
kettőt választani (általában pozitívnek 1100-t, negatívnak 1101-et helyeznek a szám elejére 
vagy a végére). Létezik zónázott (csomagolatlan) ábrázolás is, amikor minden egyes bájton 
egy számjegyet ábrázolunk, de ez nem takarékos. Ebben az esetben a 2019 így nézne ki BCD 
kódban: 

00000010 00000000 00000001 00001001 
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Vizsgáljuk meg, hogy történik két BCD számnak az összeadása. Vegyünk először a 4+2-t: 

 

Az eredmény 6, helyes. De 4+9 esetében már érvénytelen kódot kapunk (1011), és ilyenkor egy 
korrekciót kell alkalmazni, mégpedig hozzá kell adni +6-ot, és akkor megkapjuk a helyes 
eredményt: 

  

Tehát BCD számok összeadásánál figyelni kell arra, hogy érvénytelen kód (vagy átvitel) esetén 
korrekció szükséges. 

2.4.4. Karakterek kódolása 

Sok olyan alkalmazásunk van – például szövegszerkesztők –, ahol karaktereket (betűket, 
számjegyeket, írásjeleket stb.) kell a számítógépben binárisan ábrázolni. Erre a célra egy 
elterjedt kód az ASCII (American Standard Code for Information Interchange), amely az angol 
ábécé betűit és egyéb karaktereket kódol 7 biten. Ez 128 kombinációt jelent (2.13. ábra): 26 
nagybetűt, 26 kisbetűt, 32 írásjelet és számjegyet, 12 speciális jelet, 32 vezérlőkódot. (A 
számítógépes gyakorlatban használatos az ASCII kódrendszer grafikus és nemzeti 
karakterekkel kiegészített, 8-bites, kibővített változata is.) Természetesen más kódre ndszerek 
is vannak, amelyek figyelembe tudják venni ékezetes betűk, vagy különböző írásrendszerek 
által használt karakterek ábrázolását. Ilyen az UNICODE, amelynek 8, 16 vagy 32 bites 
formátumaival találkozhatunk. 

 
2.13. ábra. Az ASCII kódtáblázat [2]  

Visszatérve az 7-bites ASCII kódra, mivel a számítógép tárolóinak a szervezése 8 bites, minden 
karakterkód mellett marad egy üres bit. Ezt paritásellenőrzésre lehet felhasználni (ha 
szükséges), amely azt jelenti, hogy hozzáadunk a meglévő 7 bithez egy nyolcadikat, úgy, hogy 
az 1-sek száma páros legyen. Ez a páros paritás, de természetesen egy alkalmazáson belül lehet 
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páratlan paritást is választani, ekkor az 1-esek száma páratlan kell, hogy legyen (2.14. ábra). A 
kiolvasásnál, vagy adatátvitel esetében a vevőnél, ellenőrizni lehet, hogy nem sérült-e meg az 
adat, vagyis az 1-esek a száma megfelel-e a választott konvenciónak. Ezzel a módszerrel egy 
egyedi hibát ki lehet mutatni. 

A 2.15 ábrán levő példában páros paritást alkalmazunk. Látható, hogy a harmadik bájt hibás, 
mert az első 8 bites kombináció hibás, azért mert csak három 1-es van benne. A többi helyes, 
tehát azokról feltételezzük, hogy nem sérültek meg.  

 
2.14. ábra. Páros és páratlan paritás 

 
2.15. ábra. Páros paritás-ellenőrzés 

2.5. Ellenőrző kérdések 

1. Miért van szükség a számítástechnikában 16-os számrendszerre? 
2. Milyen nehézség adódhat a tárolással bizonyos tizedes törtek átváltásánál 
3. kettes számrendszerbe, és ennek mi a következménye? 
4. Adja meg két bit összeadásának táblázatát! 
5. Mi egy bináris szám egyes komplemense? Hogyan számítjuk ki a szám kettes 
6. komplemensét? 
7. Mi a bit, a bájt és melyek a többszöröseik? 
8. Hogyan ábrázoljuk a számítógépben a fixpontos előjeles számokat? 
9. Milyen egy bináris lebegőpontos szám alakja? Mi az 1-re normalizált alak? 

10. Hogyan ábrázolhatjuk a számítógépben a BCD számokat? 
11. Milyen célt szolgál az ASCII kód? 
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[1]  Kovács M., Knapp G., Ágoston Gy., Budai A.: Bevezetés a számítástechnikába, LSI, 
2002. 

[2] https://hu.wikipedia.org/wiki/ASCII utolsó megtekintés: 2019. 06. 18. 
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3. Digitális technika 
Az előző fejezetben foglalkoztunk azzal, hogy a számokat – amelyekkel a számítógép 
műveleteket végez – hogyan tudjuk bináris számrendszerben, tehát 0-val és 1-sel ábrázolni. 
Természetesen ahhoz, hogy a számítógép ezeket a műveleteket el tudja végezni, szükség van, 
áramkörökre is. Az ismert, hogy a mai számítógépek elektronikus számítógépek, és mivel 0-val 
és 1-sel dolgoznak (tehát két diszkrét értékkel) ezeket digitális számítógépeknek nevezzük. 
Ez a fejezet a digitális technikáról szól. Megvizsgáljuk, hogyan tudunk olyan alkotóelemeket 
építeni, amelyek aztán képesek a számítógépben 0-kkal és 1-ekkel különböző műveleteket 
elvégezni. 

3.1. Analóg és digitális technika 

Mivel a számítógépeink elektronikai áramkörökből épülnek fel, villamos (elektromos) jelekkel 
dolgoznak. Vizsgáljuk meg, hogy milyen fajtájúak lehetnek ezek a jelek, illetve mi a különbség 
az analóg és digitális jelek között. 

A 3.1. ábrán különböző eszközök vannak feltűntetve, amelyek analóg technikán alapulnak. A 
lényeg abban áll, hogy az analóg jelek minden lehető értéket felvehetnek egy minimum és egy 
maximum értékhatár között, tehát itt a fizikai mennyiségek egy tartományon belül folytonosan 
változhatnak. A tartomány megfelel a valós számok egy intervallumának, ahol két szám között 
mindig van egy harmadik. Ezzel ellentétben a digitális technikát alkalmazó eszközöknél (3.2. 
ábra) a mennyiségek csak bizonyos, úgynevezett diszkrét értékeket vehetnek fel egy 
tartományon belül. Az analóg és digitális technika közötti különbséget jól lehet szemléltetni, ha 
egy monitorral megjelenített, vagy egy fényképezőgéppel készített kép egy bizonyos pontjának 
a lehetséges színét vizsgáljuk meg. Az analóg esetben egy képpont akármilyen színt felvehet, 
tehát a teljesen sötét feketétől a fehérig. A digitális technikában viszont egy pont nem vehet fel 
akármilyen színt, hanem csak bizonyos színeket. Például a legegyszerűbb eset az lenne, ha egy 
pont csak két színt vehetne fel, a feketét és a fehéret. Ebben az esetben a pont színét a 
memóriában egy biten tudnánk tárolni, vagyis azt mondanánk, hogy a 0 felel meg a feketének 
és az 1 a fehérnek, nincs több lehetőség. Viszont ha egy pontnak a színét 8 biten tároljuk, akkor 
egy pont színét 256-féleképpen lehet meghatározni (8 biten 256 kombinációt lehet létrehozni). 
Tehát a pont 256 különböző színt vehet fel, de többet nem. 

 
3.1. ábra. Analóg eszközök [2] 

   
3.2. ábra. Digitális eszközök [2] 
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A mindennapi életben mi az analóg jelekhez vagyunk hozzászokva, gondoljunk a hangra, a 
fényre és így tovább, de ahhoz, hogy ezeket az analóg jeleket a számítógépben fel tudjuk 
dolgozni, át kell alakítani digitális jelekké. Erre mutat példát a 3.3. ábra, amely a digitális 
hangfeldolgozást ábrázolja. A mikrofon a hanghullám által előidézett mechanikai rezgéseket 
elektromos feszültségváltozásokká alakítja át, ezáltal a mikrofontól analóg elektromos jelet 
kapunk. Ez akármilyen értéket felvehet egy minimum és egy maximum érték között. A 
számítógépnek viszont bináris (0-ból és 1-ből álló) értékekre van szüksége, tehát a jelet át kell 
alakítani digitális formába egy analóg-digitális konverterrel. A számítógép feldolgozza, 
eltárolja a keletkezett hanganyagot. Ha utána meg szeretnénk hallgatni, szükség van egy 
digitális-analóg átalakításra, mivel a hangszórónk ismét analóg technikával dolgozik. A 
digitális-analóg konverter megint analóg feszültségváltozást fog létrehozni, amelyet a 
hangszóró hang formájában fog visszaadni. (Az ábrán a piros jelek analógok, a kékek pedig 
digitálisak.) 

 
3.3. ábra. Digitális hangfeldolgozás 

Az analóg jelnek a digitalizálása a jelnek olyan formára hozását jelenti, hogy azt 0-kkal és 1-
kkel tudjuk kifejezni. A 3.4. ábrán látható egy része annak a hullámformának, amelyik egy 
emberi hang részletének felel meg. Például a mikrofontól származó jel feszültsége ilyen 
folytonos értékeket vesz fel. A cél az, hogy ebből a jelből egy olyan bináris, 1-0-s jelsorozatnak 
megfeleltethető digitális jelformátumot állítsunk elő, mint, amilyen például az ábrán látható. 

 
3.4. ábra. Digitalizálás 
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Az analóg jel digitálissá alakításának három lépése van: a mintavételezés, a kvantálás és a 
bináris kódolás. A 3.5. ábrán látható, hogy milyen részeket tartalmaz egy analóg-digitális 
átalakító (ADC – Analog-Digital Converter). A bemeneten érkezik az analóg jel, megtörténik 
a mintavételezése és a minta ideiglenes eltárolása, majd utána jön a kvantálás. Ezt a kvantáló 
egység végzi el, amelynek a kimenetén utána megjelenik a bináris számsorozat. A 
mintavételezéshez tartozik egy mintavételezési frekvencia, ugyanis meg kell határozni 
pontosan azokat az időközöket, amikor az analóg jelből mintát veszünk. Tehát leolvassuk, hogy 
éppen akkor, amikor a mintavételezési órajel üt, milyen értéke van az analóg jelnek. 

 

 
3.5. ábra. Analóg-digitális átalakítás 

A 3.6. ábrán láthatóak a digitalizálás lépései. Bal oldalt fent látható az idő függvényében 
változó analóg jel. A mintavételezésnél (a jobb felső sarok) fel vannak tüntetve azok a 
periódusok, amelyek a mintavételezési órajel ütéseinek felelnek meg. Tehát mindig akkor 
vesszük a mintát (leolvassuk a jel amplitúdóját), amikor eltelt egy-egy periódus. A kvantálás 
során (bal alsó ábra), az egyes mintákat behelyezzük diszkrét intervallumokba. A mi esetünkben 
8 ilyen diszkrét intervallum van, amelyeket 3 bittel tudunk megkülönböztetni (3 biten 8 
kombinációt lehet létrehozni 000-tól egészen 111-ig), tehát mindegyik intervallumnak van egy 
bináris kódja. Mindegyik minta esetében megnézzük, hogy az melyik intervallumban 
helyezkedik el. A kódolás, ami az utolsó fázisa lesz az átalakításnak, nem jelent mást, mint a 
minta behelyettesítése a megfelelő intervallum kódjával. Így alakul ki a jobb alsó idődiagramon 
látható bináris jelsorozat, amely csak alacsony illetve magas feszültség értéket vehet fel, a 0-nak 
és az 1-nek megfelelően. Íme, a megoldás, hogyan tudjuk átalakítani az analóg jelünket 1-esek 
és 0-ák sorozatává. Ez a bitsorozat már eltárolható a számítógépben. 

Az előző példánál maradva, a hangfelvétel hangszórón keresztüli visszaadásához szükség van 
az analóg jel visszaállítására (3.7. ábra). A digitális-analóg konverter kimenetén azonban csak 
lépcsőzetes jel jöhet létre, azért mert mindig csak akkor vettünk mintát, amikor ütött az órajel 
és az intervallumok sorszámait tároltuk el. Ebből következik, hogy pontosan visszaállítani 
ugyanazt az analóg jelet már nem tudjuk, mert információt vesztettünk. Természetesen egy 
szűrő alkalmazásával lehet „simítani a lépcsőfokokat”, de akkor sem lesz tökéletes a 
visszaállítás. Ahhoz, hogy a digitális jel minél jobban közelítsen az eredeti analóg jelhez két 
módszer lehetséges. Az egyik, hogy megnöveljük a mintavételezési frekvenciát, vagyis 
sűrűbben veszünk mintát. Természetesen így kisebbek lesznek a lépcsőfokok közötti 
távolságok. A másik lehetőség az, hogy az értéktartományt több intervallumra osztjuk fel, és 
így a lépcsők fokai alacsonyabbak lesznek. Ha sűrűbb a felosztás, akkor viszont egy-egy minta 
tárolásához több bitet kell használni. (Amennyiben a példánkban 16 intervallumot alakítottunk 
volna ki, akkor minden mintát 4 biten kellett volna tárolni). Végül is lehet jobban közelíteni az 
eredeti jelhez, de ez többlet adattal jár, ezért valahol kompromisszumot kell kötnünk a jel 
átalakítása során. Shannon és Nyquist bebizonyította, hogy elég egy olyan mintavételezési 
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frekvenciát használni, amelyik legalább a kétszerese az eredeti analóg jel legmagasabb 
frekvenciájának. Ezért van az például, hogy az első hangkártyákban 44 kHz körüli volt a 
mintavételezési frekvencia, figyelembe véve, hogy az ember számára hallható hangtartomány 
körülbelül 20 Hz és 20 kHz között van. Vannak már professzionálisabb hangkártyák is, amelyek 
48 vagy 96 kHz-es mintavételezési frekvenciát használnak, illetve több biten tárolnak egy-egy 
mintát (az eredeti 16 bites tárolás volt, de van olyan is, amelyik 32 bitet tárol), de mindig 
felmerül a kérdés, hogy meddig kell elmenni, a fül meg tudja-e különböztetni a kisebb 
intervallumok közötti átmenetet? Ez így van a képpontok színénél is: ha nagyon 
diszkretizálunk, tehát nagyon kicsire osztjuk fel az intervallumokat, akkor lehet, hogy már 
olyan árnyalatnyi különbség jön létre két szomszédos képszín között, hogy azt már az ember 
nem tudja érzékelni. Például a True Color három bájton tárolja egy-egy képpont (pixel) színét. 
Ez tehát 24 bit, így 224-en különböző színárnyalatot lehet ábrázolni. Azért is nevezik igazinak 
(„true”), mert ennél többet már nem tudna az emberi szem megkülönböztetni. 

 

 

 
3.6. ábra. A digitalizálás lépései 
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3.7. ábra. Az analóg jel visszaállítása 

3.2. Logikai áramkörök, logikai kapuk 

A továbbiakban csak a digitális jelekkel fogunk foglalkozni. Az a célunk, hogy megvizsgáljuk, 
ezeket a digitális jeleket (amelyek lényegében a 0-nak és az 1-nek felelnek meg) milyen 
elektronikai áramkörökkel tudjuk feldolgozni, majd ezekből az áramkörökből olyan 
alkotóelemeket építsünk, amelyek különböző funkciókat látnak el (például összeadást). 

A logikai áramköröknek az a közös jellemzője, hogy mindig 0-kból és 1-kből álló, tehát 
diszkrét bemeneti, illetve kimeneti értékekkel dolgoznak. A gyakorlatban könnyen találunk 
olyan fizikai mennyiségeket, amelyeket meg tudunk feleltetni e két bináris értéknek. Például az 
alacsony feszültség (Low, rövidítve L) megfelel a 0-nak, a magas feszültség (High, rövidítve 
H), megfelel az 1-nek. Vagy, ha a háttértárolókra gondolunk: mágneses tárolónál meg tudjuk 
különböztetni az elemi mágnesek irányát, optikai tárolónál a lyukat a felülettől. Persze 
tervezőként szükségünk van arra, hogy matematikailag is le tudjuk írni, hogyan valósítunk meg 
logikai áramkörökkel bizonyos funkciókat, mint például az összeadást. A logikai áramkörök 
matematikai modellezésére a Boole-féle algebrát (más néven logikai algebrát) használjuk. 
George Boole angol matematikus az 1854-ben megjelent A gondolkodás törvényei című 
munkájában egy olyan algebrai struktúrát épített fel, amely csak két értékkel dolgozik, igazzal 
és hamissal. Az algebra három műveletet határoz meg, ezek a NEM (negáció vagy invertálás), 
az ÉS és a VAGY. Shannon volt az, aki immár a 20. században ezt a logikai algebrát alkalmazta 
a kapcsoló áramkörök elemzéséhez, működésük leírásához, tehát kapcsolás algebraként 
használta. 

A változók közötti logikai műveleteket igazságtáblázattal tudjuk leírni. Például a 3.8. ábra 
igazságtáblázata két logikai változó (A és B) közötti  ÉS (AND) művelet eredményét (A·B 
oszlopban) mutatja. A két változó négy értéket vehet fel, és látható, hogy az eredmény akkor 
lesz 1-es, ha az A is és a B is 1-es értékű. Az összes többi esetben az A·B eredménye 0 lesz.   
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3.8. ábra. Igazságtáblázat 

A 3.9. ábrán a Boole-algebra axiómái és néhány azonossága látható. A műszaki gyakorlatnak 
megfelelően, a „pluszjel” ebben az esetben nem összeadást jelent, hanem a VAGY (OR) 
műveletet jelöli. A pont nem szorzást jelent, hanem az ÉS (AND) műveletet, a felülvonás pedig 
a tagadás, a NEM (NOT) műveletet jelöli. (A matematikai logikában használt műveleti jelek: 
∨,∧, ¬). Az axiómákból le lehet vezetni két fontos összefüggést, a két De Morgan 
azonosságot. Ezek megadják azt, hogy hogyan tudunk két változó közötti ÉS műveletet VAGY 
műveletté változtatni, illetve VAGY műveletből, hogyan lehet ÉS műveletet létrehozni. 

 
3.9. ábra. Boole-algebra alapösszefüggései 

Mivel két logikai változó lehetséges értékeinek négy kombinációja képezhető, ezért 16 
különböző eredmény függvényt hozhatunk létre (3.10. ábra). Az ábra 8. oszlopában láthatjuk 
az ÉS, a 11.-ben a VAGY műveletet, a két változó negációját (NEM) pedig a 3. illetve 5. 
oszlopban. E három alapműveleten kívül nagyon fontos a NEM-ÉS (Sheffer-művelet), valamint 
a NEM-VAGY (Pierce-művelet). Be lehet bizonyítani, hogy csupán a NEM-ÉS operátort 
használva az összes lehetséges Boole-függvényt le lehet írni. Ugyanez érvényes a NEM-VAGY 
operátorra is. Van még egy nagyon gyakran használt művelet, ez az antivalencia (KIZÁRÓ 
VAGY). 



73 
 

 
3.10. ábra. Egy- és kétváltozós függvények igazságtáblái 

A Boole-algebrára azért van szükségünk, hogy a számítógép megépítéséhez szükséges 
különböző funkciókat matematikailag modellezni tudjuk, ezeket egy tervrajzban ábrázoljuk, 
majd áramkörökkel megvalósítsuk. A logikai műveleteket logikai kapukkal ábrázoljuk. A 
legegyszerűbb ilyen logikai kapu a NEM, vagy más néven inverter, angolul NOT (3.11. ábra). 
A szimbólumai közül a felső az elterjedtebb, de nem az a szabványos, hanem az alsó. A 
függvényben a negációt, amint már láthattuk, a felülvonás jelzi. Ennek az egyváltozós 
függvénynek az igazságtáblázata könnyen értelmezhető: ha a bemenet 0, akkor a kimenet 1, és 
fordítva. 

 
3.11. ábra. Inverter (NEM kapu, NOT) 

Egy két bemenetű ÉS kaput mutat a 3.12. ábra. Itt is a felső szimbólum a gyakorlatban inkább 
használatos, alatta van a szabványosított. Az igazságtáblázatból kiolvasható, hogy a kimenet 
csak akkor 1-es ha mindkét bemenet 1-es, az összes többi esetben a kimenet 0. Természetesen 
létezik három (3.13. ábra) vagy akár több bemenetű ÉS kapu is. Az igazságtáblázat három 
változó esetén 8 bemeneti kombinációra adja meg a függvény értékét. 

 
3.12. ábra. Két bemenetű ÉS (AND) kapu 
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3.13. ábra. Három bemenetű ÉS (AND) kapu 

A 3.14. ábra a két bemenetű VAGY (angolul OR) kaput mutatja, a gyakorlatban használt és a 
szabványos szimbólumokkal. Az igazságtáblázatból kitűnik, hogy ahhoz, hogy a kimenet 1-es 
legyen, elég ha legalább az egyik változó 1-es. Ezt is meg lehet építeni három (3.15. ábra) vagy 
több bemenettel. 

 
3.14. ábra. Két bemenetű VAGY (OR) kapu 

 
3.15. ábra. Három bemenetű VAGY (OR) kapu 
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Már említettük, hogy nagy jelentősége van a NEM-ÉS kapunak (angolul NOT-AND, rövidítve 
NAND), azért mert ilyen típusú kapukból minden lehetséges logikai műveletet elő lehet állítani. 
A szimbóluma annyiban különbözik az ÉS-től, hogy a kimenetén van a kicsi karika, ami a 
negációt jelenti (3.16. ábra). A negáció miatt az igazságtáblázatban a függvény értéke az ÉS 
függvénynek a fordítottja lesz, tehát ebben az esetben a kimenet akkor 0, ha mindkét bemenet 
1-esen van, az összes többi esetben 1-es. Ezt is meg lehet építeni három vagy akár több 
bemenettel (3.17. ábra). Látható az igazságtáblázatban, hogy ha legalább egy bemenet 0-án 
van, akkor a kimenet 1-es. 

 
3.16. ábra. Két bemenetű NEM-ÉS (NAND) kapu 

 
3.17. ábra. Három bemenetű NEM-ÉS (NAND) kapu 

A következő fontos kapu a NEM-VAGY (NOT-OR vagy NOR) (3.18. ábra). Itt is a VAGY 
kapunak a szimbóluma kap egy karikát a negáció miatt, a függvényben felülvonás ugyancsak a 
negációt jelzi. Az igazságtáblázatban észrevesszük, hogy a NOR kapunak a kimenete akkor 1-
es, hogyha mindkét bemenet 0, az összes többi esetben a kimenet 0 lesz. Ezt is meg lehet építeni 
három vagy több bemenettel, a 3.19. ábrán a három bemenetes változat látszik a hozzá tartozó 
igazságtáblázattal. Ugyanaz a szabály itt is érvényes, hogy a kimenet mindig 0, ha legalább egy 
bemenet 1-esen van. 
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3.18. ábra. Két bemenetű NEM-VAGY (NOR) kapu 

 
3.19. ábra. Három bemenetű NEM-VAGY (NOR) kapu 

A számítástechnikában nagyon gyakran használatos a KIZÁRÓ VAGY kapu (angolul 
EXCLUSIVE OR, rövidítve XOR), amit még antivalenciának is szoktak hívni. A szimbólumai 
hasonlítanak a VAGY szimbólumaihoz, amint a 3.20. ábrán lehet látni. Az XOR műveletet egy 
bekarikázott plusszal szoktuk jelölni. A kaput azért nevezik KIZÁRÓ VAGY-nak, mert a 
kimenet akkor 1-es, ha vagy csak az egyik vagy csak a másik bemenet van 1-esen. Ha mind a 
két bemenet 1-esen van, akkor a kimenet 0, ez a különbség a VAGY-hoz képest. 

 
3.20. ábra. Két bemenetű antivalencia (KIZÁRÓ VAGY) kapu (XOR) 
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3.3. Logikai alapkapuk áramköri megvalósítása 

Láttuk már, hogyan tudjuk használni a Boole-algebrát különböző logikai kapuk leírásához. 
Most azt nézzük meg, hogyan lehet elektronikai úton megépíteni logikai kapukat. Itt 
feszültségekben gondolkozunk, tehát az alacsony feszültségi szint felel meg a 0-nak a magas 
feszültség az 1-nek. A legegyszerűbb logikai kapu a NEM kapu volt, tehát az inverter. 
Mindenképpen egy kapcsoló elemre van szükségünk, amely képes átkapcsolni az alacsony 
szintből a magas szintbe, illetve a magasból az alacsonyba, tehát képes produkálni a kimenetén 
ezeket a feszültségértékeket. A legegyszerűbb megoldás egy relének (jelfogónak) az 
alkalmazása lenne. Ez egy elektromágnest tartalmaz, amely behúz vagy kienged egy kapcsolót, 
tehát bezár egy áramkört vagy kinyit (3.21.a. ábra). Ha a bemeneti feszültség 1-es (H), akkor 
az elektromágnes behúz, bezár a jobb oldali áramkör és a kimeneten a föld potenciája, tehát 
0 (L) jelenik meg. Ellenkező esetben, ha a bemeneti feszültség 0, nem húz be a relé és a 
kimeneten a tápfeszültség potenciálja jelenik meg, ami logikai 1-esnek (H) felel meg. Relével 
megépített logikai kapuk nagy helyet foglalnának el, ezért helyette kapcsoló üzemmódban 
dolgozó tranzisztort használunk. A tranzisztor nem más, mint egy csap, amellyel az áram 
folyását szabályozzuk. 

 
3.21. ábra. Relés (a) és tranzisztoros (b) NEM kapu 

A 3.21.b. ábrán látható egy tranzisztorból kialakított NEM kapu. A bemeneti feszültséggel 
tudjuk a tranzisztort megnyitni vagy lezárni. Ha a bemeneti feszültség 0, a tranzisztor zárva 
van, és a kimeneten a tápegységtől jövő magas feszültség jelenik meg, tehát a kimenet logikai 
1-esben lesz. Ha viszont a bemenetre helyezünk magas feszültséget, akkor a tranzisztor kinyit 
és a kimeneten megjelenik a föld potenciálja. A két logikai értéknek megfelelő feszültségszint 
megkülönböztetése végett (3.22.a. ábra) nekünk olyan tranzisztor kellene, amelyik azonnal át 
tud menni a teljesen zárt állapotból a teljesen nyitott (telítettnek is nevezett) állapotba. Persze 
ilyen ideális tranzisztor nincs, ezért az inverter tipikus átviteli karakterisztikája eltér a 
szaggatott vonallal ábrázolt ideálistól (3.22.b. ábra). A valóságban a logikai 0-nak megfelelő 
alacsony feszültségi szintből (L) a logikai 1-esnek megfelelő magas feszültségi szintbe (H) való 
átmenetkor (illetve fordítva), mindig át kell menni a köztes feszültségi értékeken, amelyek a 
digitális technikában a tiltott tartományhoz tartoznak. Ha itt állapodna meg a kimenet, akkor 
nem tudnánk eldönteni, hogy ez melyik logikai értéknek felel meg, tehát rosszul működne a 
logikai kapunk. A technológia fejlődésével egyre jobb minőségű kapcsoló üzemmódban 
működő tranzisztorokat tudnak kifejleszteni, amelyeknél a kapcsolási idő, és így a kapu okozta 
késleltetés is csökken. 
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3.22. ábra. A logikai értékeknek megfelelő feszültségtartományok (a) és az átviteli karakterisztika (b) 

A logikai kapukat integrálják, és integrált áramkörökben (cheap /csipben) helyezik el (3.23. 
ábra). Az áramkör a tokból kivezetett lábacskákon keresztül kapcsolódik a környezetéhez, 
ezeken kapja a tápfeszültséget is. Az áramkör logikai rajza utal a tartalmára, ebben az esetben 
ez 6 darab inverter. Az ábrán látható metszet mutatja, hogy vannak a tranzisztorok beintegrálva 
egy ilyen áramkörbe. Az áramkörnek az alapja egy szilícium pasztilla, amelybe diffúziós 
módszerekkel integrálják be a tranzisztorokat. A fekete részek a csipen belüli összeköttetések. 

 
3.23. ábra. Integrált áramkör kinézete (a), lábkiosztása (b) és metszete (c [1]) 

A tranzisztorokat különböző technológiákkal lehet kialakítani. Amit az előbbi inverternél 
láttunk az a bipoláris technológia volt, de vannak úgynevezett unipoláris, térvezérlésű 
tranzisztorok is. A 3.24. ábrán egy ilyen típusú NMOS (N csatornás Metal-Oxide-
Semiconductor) tranzisztorpárból kialakított NAND kaput látunk. A két tranzisztort sorba kötve 
éppen az ÉS-nek a negáltját, tehát a NEM-ÉS műveletet tudjuk kialakítani, amint a jobb oldali 
igazságtáblázatban is látható. Ha a tranzisztorokat párhuzamosan kötjük be, akkor a NOR kaput 
lehet kialakítani (3.25. ábra), amint az igazságtáblázat is mutatja, ez a NEM-VAGY függvény. 
Meg kell említenünk a CMOS (Complementary MOS) technológiát is: egy CMOS tranzisztort 
egy P-csatornás és egy N-csatornás MOS-ból állítanak elő. A 3.26. ábrán látható CMOS 
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technológiában kialakított NAND kapu. A CMOS technológia elterjedtségének az oka, hogy 
ennek van a legkisebb áramfelvétele. A minél kisebb fogyasztás akkor kritikus, ha valamit 
elemről, akkumulátorról táplálunk, hogy ez ne merüljön le túl hamar. Hátránya, hogy a 
kapcsolási sebesség nem olyan gyors, mint a bipoláris áramköröknél. 

 
3.24. ábra. NMOS NAND kapu 

 
3.25. ábra. NMOS NOR kapu 

 
3.26. ábra. CMOS NAND kapu 
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 A NAND kapu jelentőségéről már volt szó, csak NAND kapuk használatával akármilyen 
logikai függvényt meg lehet valósítani a Boole-algebra szabályainak megfelelően. A Texas 
Instruments cég az 1960-as években dobta piacra a 74XX integrált áramkör családját, amelynek 
az alapkapuja a 7400-as TTL (Transistor Transistor Logic) NAND. Az elektromos áramköri 
rajzán (3.27. ábra) észrevehető a két kimeneti tranzisztor (T3 és T4), amelyek ellenütemben 
dolgoznak: az L kimeneti állapotban a felső van bezárva, az alsó van nyitva, a H állapotban 
pedig fordítva, a felső vezet és a másik nem. 

 
3.27. ábra. 7400-as TTL NAND 

3.4. Logikai áramkör-hálózatok 

A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogyan tudunk logikai kapukból olyan komplexebb 
áramkört építeni, amely különböző feladatokat (például összeadást) tud végrehajtani. Tehát a 
logikai kapukból logikai kapuhálózatokat, vagyis egyszerűbben logikai hálózatokat építünk, 
különböző, a számítógépekben szükséges feladatokat ellátó alkotóelemek kialakítására. 

A logikai hálózatoknak két különböző típusa van: kombinációs és szekvenciális hálózatok. A 
kombinációs hálózatoknál a kimenet értéke csak a bemeneti értékektől függ. Vagyis ha 
megváltozik a bemenet, rögtön megváltozik a kimenet is. Ezzel ellentétben a szekvenciális 
(más néven sorrendi) hálózatok memorizálási képességgel rendelkeznek, azaz megtartják az 
állapotukat. A kimenet értéke nem csak a bemeneti értékektől, hanem az előző állapottól is 
függ. 

Egy egyszerű kombinációs hálózat a félösszeadó, amely két bináris változónak (tehát két 
bitnek) az összeadását tudja elvégezni (3.28. ábra). Az ábrán látható a műveletnek az 
igazságtáblázata. Két bemeneti változónk van (A és B) és két kimeneti érték: maga az eredmény 
(az összeg S – angolul sum) és az átvitel C – angolul carry). Ha megvizsgáljuk a két kimeneti 
függvényt, akkor észrevesszük, hogy az eredmény a KIZÁRÓ VAGY függvénynek, az átvitel 
az ÉS  függvénynek felel meg. Most már könnyen elő tudjuk állítani az áramkörnek a tervrajzát 
a logikai kapuk segítségével. A kimenetek a bemenetek függvényében változnak, az 
igazságtáblázat szerint. 
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3.28. ábra. Félösszeadó 

Mi természetesen nem csak egy bites számokat szeretnénk összeadni, hanem 4 bites, 8 bites, 
vagy akár 16 bites számokat is. Tehát olyan összeadót szeretnénk előállítani, amely a 
számítógép aritmetikai egységében helyezkedik el, és képes két, több számjegyű bináris 
számnak az összeadására. A 3.29. ábrán egy 1-bites teljes összeadóra látható példa. Azért 
mondjuk, hogy teljes, mert minden biten (kivéve a legkisebb helyi értékűt), három értéket kell 
összeadnia: az összeadandók (Ai, Bi) adott helyi értékhez tartozó egy-egy számjegyét és a 
kisebb helyi értékről érkező átvitelt (Ci – angolul carry). Természetesen ebben az esetben is el 
lehet készíteni az igazságtáblázatot (az ábra az i-edik pozícióra vonatkozik). Két kimenet van, 
az összeg és az átvitel a következő helyi érték felé. A Boole-algebra szabályait felhasználva fel 
tudjuk írni a kimenet függvényeit és ezek alapján logikai kapukkal össze tudjuk állítani az 
áramkört. Az előbb tárgyalt összeadókból már össze tudjuk állítani a 4-bites összeadót (3.30. 
ábra). 

 
3.29. ábra. Teljes összeadó 
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3.30 ábra. 4-bites összeadó 

Vizsgáljunk meg egy másik áramkört, amire sokszor szükség van a számítógépben.  Ez a 
dekódoló, amelyet ugyancsak kombinációs hálózattal lehet megvalósítani. Dekódolásra 
például a memóriáknál van szükség (3.31. ábra). A tároló egy-egy bit tárolására alkalmas 
cellákból áll (kis négyzetek az ábrán), amelyek mátrixszerűen vannak elhelyezve az áramkörön 
belül. Amikor megcímezzük a memóriát, az a cél, hogy lokalizálni tudjuk azt a cellát, amelyik 
a címnek megfelel. Ahhoz, hogy ki tudjuk választani a megfelelő sort és oszlopot, amelyeknek 
a kereszteződésénél ott van a keresett cella, szükségünk van egy sorcím- és egy oszlopcím-
dekódoló áramkörre. (Látható bal oldalt a sorcím-dekódoló, alul pedig az oszlopcím-dekódoló. 
Az egyszerűség kedvéért az az adatvonalak nincsenek feltüntetve.) A mi esetünkben 64 cellánk 
van, ezekhez tartozik 8 sor és 8 oszlop. A sor- illetve oszlopcím három-három bitből áll, 
amelyekből nyolc-nyolc kombinációt tudunk létrehozni. Ezekkel a kombinációkkal választjuk 
ki a megfelelő sort és a megfelelő oszlopot. Tehát a dekódoló áramkörnek az a szerepe, hogy a 
bemeneti kombinációnak megfelelően válasszon ki a kimenetek közül egyetlen egyet. A 
sorcím-dekódoló egy sort fog kiválasztani az oszlopcím dekódoló pedig egy oszlopot. 

 
3.31. ábra. Dekódolók alkalmazása 
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Most nézzük meg, hogy áramkörileg, hogy lehet egy dekódolót kialakítani. A 3.32. ábrán 
látható egy 8-ból 1-es dekódoló. Három bemenete van (A0, A1, A2) és a belőlük létrehoztató 
kombinációknak megfelelően nyolc kimenete. A lényeg az, hogy a kimenetek közül mindig 
csak egyetlen egy aktív (van 1-esen), mégpedig az, amit a bemenetre alkalmazott sorszámmal 
kiválasztunk. Ebben a példában, ha a bemenet 110 (decimálisan 6), akkor a nyolc kimenet közül 
csak a 6-os (D6) sorszámú van 1-esen, a többi 0. Az implementációhoz ÉS kapukra és 
inverterekre van szükségünk. (Természetesen, ha az igazságtáblázatot felírnánk, akkor a Boole-
algebra szabályainak megfelelően, az egyenleteket is ki lehetne fejteni, és akkor ezekből adódik 
a kapukból való megvalósítás.) 

 
3.32. ábra. 8-ból 1 dekódoló 

A számítógépben vannak még más, igen hasznos kombinációs hálózatok is. Ilyen a multiplexer 
és a demultiplexer. A multiplexernek az a lényege, hogy több bemenetből kiválaszt egyet, 
aminek az értékét az egyetlen kimenetre továbbitja. A demultiplexer ennek az ellentéte, a 
bemeneti értéket átirányítja valamelyik kimenetre. 

Az előbbiek mind kombinációs hálózatok voltak, amelyeknél a kimenet csak a bemenetnek a 
függvénye. A másik csoportba tartoznak a szekvenciális hálózatok, amelyek megtartják az 
állapotukat, és a kimeneti érték már nem csak a bemeneti értéktől, hanem az aktuális állapottól 
is függ. Mitől marad meg a kimeneti érték? Nagyon egyszerű: rendelkeznek visszacsatolással, 
és a visszacsatolás megtartja a kimeneti értéket. Nézzünk meg két invertert, tehát két NEM 
kaput, amelyeket úgy kapcsolunk össze, hogy a másodiknak a kimenetét visszahozzuk az 
elsőnek a bemenetére (3.33. ábra). Feltételezzük, hogy ez a kimenet 1-es, tehát az első kapu 
bemenetén 1-es van, az negálva 0, a második kapu bemenete tehát 0-át kap, a kimenet 1-esen 
van, és az 1-est visszacsatoljuk a bemenetre, tehát nem kell semmit csinálni, mert megmarad az 
állapota. 

Ezt a két kaput úgy is fel lehet rajzolni, ahogy az alsó ábrán láthatjuk. Q a kapunak az állapotát 
jelenti, ami lehet 0 vagy 1, a  az állapot negáltját jelenti. Ahhoz, hogy vezérelni tudjunk egy 
ilyen áramkört, vezérlő bemenetekre is szükség van. Ilyen vezérlő bemenet a SET és a RESET 
(3.34. ábra). A SET 1-esre, a RESET pedig 0-ra állítja a Q kimenetet. Tehát ha ezekre a 
bemenetekre impulzust (rövid ideig tartó 1-est) adunk, akkor át tudjuk billenteni az áramkört 
az egyik állapotából az ellenkező állapotába. Hogyha az S bemenetre kap impulzust, akkor a Q 
kimenete 1-re billen át, ha az R-re kap impulzust, akkor a kimenete 0-ra billen át. Egy ilyen 
billenő áramkör (angolul flip-flop) egy bit tárolására alkalmas. Történetesen az ábrán látható 
flip-flop NOR kapukból van megvalósítva, de lehet ilyet kialakítani NAND kapukból is, sőt 
lehet olyat is csinálni, amelynél az átbillenés egy órajel impulzus (clock) hatására történik meg. 
Ez utóbbiakat szinkron áramköröknek nevezzük, amelyeknél nincs órajel azok aszinkron 
áramkörök. 
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3.33. ábra. Szekvenciális logikai áramkör 

 
3.34. ábra. Flip-flop áramkör 

Nagyon fontos alkotóelemei a processzornak a regiszterek, amelyek a processzoron belül az 
adatok tárolására szolgálnak. Egy regisztert több billenő áramkörből tudunk kialakítani. Tipikus 
értékek a 8-bites, 16-bites, 32-bites, 64-bites regiszterek. A 3.35. ábrán látható egy 4-bites 
adatregiszter, amely D (Data) típusú billenő áramkörökből van megépítve. (Több fajta billenő 
áramkör létezik, a már említett RS-en és D-n kívül van D-G, T, JK típus is.) Amikor a regiszter 
az órajel bemenetére (CLK) impulzust kap, akkor a bemenetén (Data Input) lévő érték bekerül 
a billenő áramkörökbe és ott marad a kimenetén (Data Output), tehát eltárolja az adatot. Vannak 
olyan regiszterek is, amelyek léptetni tudják a benne lévő adatot. Például az alsó ábra mutat egy 
4-bites léptető regisztert, amelynek a tartalma mindig egy pozícióval jobbra tolódik, amikor üt 
az órajel. Minden egyes flip-flop a hozzá bal oldalinak a volt állapotát veszi fel, az elsőbe pedig 
a soros bemeneten lévő érték kerül. Ilyen áramkörökre szükség van például szorzás és osztás 
műveleteknél, mivel a szorzás összeadások és eltolások, az osztás pedig kivonások és eltolások 
sorozata. 

 
3.35. ábra. Regiszterek 
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Végezetül nézzünk meg egy szekvenciális áramkörfajtát, amelyre ugyancsak szükség van a 
számítógépekben, ez a számláló (3.36. ábra). A számláló egy olyan regiszter, amely egy 
impulzus hatására mindig megnöveli, eggyel a tartalmát. Az ábra jobboldalán látható egy 
4-bites számlálónak az igazságtáblázata. 0000-ból indul a számolás, ez a kezdő állapot, és 
mindegyik, a C bemenetre érkező impulzus hatására a tartalma növekszik: 0001 lesz, majd 0010 
és így tovább. A legmagasabb szám decimálisan kifejezve a 15-ös lesz, tehát ez egy 16 állapotú, 
úgynevezett modulo 16-os számláló. Sokszor az ilyen logikai áramköröknek a működését 
idődiagramokkal írjuk le. Ebben az esetben az idődiagramokon látható, hogy amikor az órajel 
1-ből 0-ba megy át, akkor történik meg a számláló tartalmának a változása. Ez egy szinkron 
számláló (mindegyik flip-flop azonos órajelet kap), de lehet építeni aszinkron számlálót is. 

 
3.36. ábra. Számláló 

 

3.5. Ellenőrző kérdések 

1. Mi a különbség az analóg és a digitális technika között? 
2. Melyek és miből állnak az analóg-digitális átalakítás lépései? 
3. Miért használjuk a Boole-algebrát a logikai áramkörök tervezésében? 
4. Adja meg a NEM kapu (inverter) szimbólumait, függvényét és igazságtáblázatát! 
5. Adja meg a két bemenetű ÉS kapu szimbólumait, függvényét és igazságtáblázatát! 
6. Adja meg a két bemenetű VAGY kapu szimbólumait, függvényét és igazságtáblázatát! 
7. Adja meg a két bemenetű NEM-ÉS kapu szimbólumait, függvényét és igazságtáblázatát! 
8. Adja meg a két bemenetű NEM-VAGY kapu szimbólumait, függvényét és 

igazságtáblázatát! 
9. Adja meg a két bemenetű KIZÁRÓ VAGY kapu (antivalencia) szimbólumait, függvényét 

és igazságtáblázatát! 
10. Milyen típusai vannak a logikai hálózatoknak és mi a jellemzőjük? 
11. Mire jó a billenő áramkör (flip-flop)? Miért tudja megtartani az állapotát? 
12. Mi a regiszter és milyen logikai elemekből épül fel? 
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4. A számítógépek felépítése, hardvere 
Ebben a fejezetben áttekintő ismereteket kívánunk adni – elsősorban – a személyi számítógép 
kézzel fogható részéről, a hardveréről. Megnézzük, milyen céllal használjuk részegységeit, 
azok felépítését és működésük elvét. Az asztali számítógépeken kívül kitérünk hordozható 
társaikra is. 

Az érdeklők saját konfigurációikban, valamint az interneten felhasználói kézikönyvekben, 
szabványok dokumentációiban, gyártók honlapjain, szakmai fórumokban és blogokban stb. 
továbbá könyvtárakban, könyvesboltokban kutathatnak tovább. 

A szakkifejezések írásában a fejezet összeállítója figyelembe veszi a szakma általi 
szóhasználatot. Egyben felhívja a figyelmet arra, hogy új kifejezések ezután is keletkeznek 
majd, és azoknak a magyar szaknyelvben szükséges lehet kifejezést megfeleltetni/alkotni; a 
nyelv folyamatos megújítása és gazdagítása minden tudomány-, illetve szakterület feladata, 
hiszen ahogy a szálló ige is mondja, „nyelvében él a nemzet”. 

4.1. A számítógép-rendszer és a személyi számítógépek fejlődése 

4.1.1. A számítógép-rendszer 

A számítógépek adatok és az ember által megfogalmazott műveletsorozatok (programok) 
tárolására és automatikus végrehajtására képes eszközök. A számítógép fogalmába beleértjük 
a működésükhöz szükséges programok összességét is. 

A hardver (hardware; eredeti angol jelentése „kemény áru”, vasáru). Lényegében ez a 
számítógépet alkotó, kézzel fogható eszközök összefoglaló neve, a számítógép elektronikus 
áramköreit, mechanikus berendezéseit, kábeleit, csatlakozásait és perifériáit nevezzük így (lásd 
4.1. ábra). 

 
4.1. ábra. Asztali számítógép70 

A hardver önmagában működésképtelen eszközhalmaz. Ahhoz, hogy a számítógép feladatot 
tudjon megoldani, azt algoritmus formájában meg kell fogalmazni, és a számítógéppel az általa 
értelmezhető utasítások formájában közölni kell. 

A szoftver (software; eredeti jelentése „lágy áru”) a számítógépet működőképessé tevő 
programok összessége. A szoftver életciklusának megfelelően többféle formában jelenik meg, 
ezért tágabb értelemben beletartozik a fejlesztési dokumentáció (például a forráskód); 
felhasználói dokumentáció (például a felhasználói kézikönyv); a kereskedelmi dokumentáció 
(például a licenc), illetve ezek bármelyikét tartalmazó adathordozó (például a telepítő CD vagy 
a nyomtatott számla) (lásd Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). 

 

                                                 
70 Openclipart: Desktop PC, https://openclipart.org/detail/127213/genericofficedesktop, megtekintve: 
2019.05.05. 
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4.2. ábra. Dobozos szoftver illusztrációja71 

A szoftverek két fő csoportja a rendszerprogramok (operációs rendszerek, segédprogramok) és 
az alkalmazói programok. 

A számítógépek általános, gyakran ismétlődő vezérlési feladatait végző programokat 
legtöbbször kisebb, általános használatuk során csak olvasható memóriákban (Read Only 
Memory, ROM) helyezik el. Ezeket a programokat a tárolóeszközzel együtt firmware-nek 
(ejtsd förmver) nevezik (lásd Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). 

 
4.3. ábra. ROM BIOS72 

4.1.2. Számítógép-generációk 

A számítógépi hardver fejlődésében korábban, az alkalmazott alapáramkörök típusa és a 
műveleti sebesség nagyságrendje szerint, ún. számítógép-generációkat különböztettek meg. 

A számítógéprendszerek fejlődésében az új áramköri technológiák alkalmazása mindig 
minőségi ugrást eredményez. Az az új áramköri technológiák kifejlesztése viszont jelentős 
ráfordítást igényel a kutatás, gyártás és marketing terén. Ezért a minőségileg új áramköri 
technológiákra való áttérés általában éveket vesz igénybe. Az átmeneti időszakokban a 
számítógéprendszerek tervezői az alapépítőelemekbeli minőségi ugrások között 
rendszertechnikai megoldásokkal igyekeznek a számítógépek teljesítményét növelni.  

4.1.3. Processzor, mikroprocesszor 

A számítógépek legfontosabb, központi eleme a processzor vagy korábban, a megjelenési, 
alkalmazási helye miatt gyakran használt elnevezéssel, a mikroprocesszor. A mikroprocesszor 
(Central Processing Unit, CPU, központi egység) megnevezésben a „mikro-” jelző a kis fizikai 
méretre, ezzel együtt kis fogyasztásra, alacsony árra utal. Ez a félvezetőtechnológiák és a 
rendszertechnika fejlődésének az eredménye. A processzor egy chipben megvalósítva a 
digitális számítógép központi egysége, vagyis vezérlő és feldolgozó része. A teljes 
számítógépet irányítja az ember által készített programok szerint. A bemeneti (intput) 

                                                 
71 Kisspng: Computer Icons, Installation, Computer Software, Angle, Computer Icon PNG image with 
transparent background, https://www.kisspng.com/png-computer-icons-installation-computer-software-down-
2233825/preview.html, megtekintve: 2019.05.05. 
72 Erdős Márton: Tipikus BIOS-beállítási hibák, amiket legalább TE ne kövess el, 2014.10.19., 
https://pcworld.hu/tippek/tipikus-bios-beallitasi-hibak-amiket-legalabb-te-ne-kovess-el-156077.html, 
megtekintve: 2019.05.05. 
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eszközökkel kódolt adatokat feldolgozza a programutasítások értelmezésével és végrehajtásuk 
vezérlésével, majd az eredményt a kimeneti (output) eszközöknek továbbítja. 

Az univerzális mikroprocesszor forradalmat hozott, mert beépíthető játék- és professzionális 
számítógépekbe, digitális telefonközpontokba, riasztórendszerekbe, az autó vezérlő 
elektronikájába, háztartási és ipari eszközökbe, szórakoztató eszközökbe, űrszondákba stb. 

A számítógép egyes részegységeinek (videókártya, hálózati kártya, merevlemez-meghajtó, 
nyomtató, útvonalválasztó [router] stb.) is van saját processzora, amely vezérli, hiszen 
teljesítményük, bonyolultságuk és a teljes rendszer teljesítménye is ezt szükségessé teszi. 

Korábban a processzor sok különálló, diszkrét áramkörből állt. Napjainkban processzor alatt 
általában mikroprocesszort értünk, amelybe a számítógép legfontosabb komponenseit 
(utasításfeldolgozó, műveletvégző egységeket, vezérlő áramköröket, regisztereket stb.) 
integrálják. Az integrált áramkör (Integrated Circuit, IC) félvezető lapkán kialakított igen kis 
méretű áramkör, amelynek tipikus alkatrésze az integrált tranzisztor. Az integrált áramkörök 
közé soroljuk a multichip modulokat is, amelyek egy tokban több chipet is tartalmazó 
áramkörök. 

Az integrált formában megvalósított áramkör előnyei az azonos funkciót megvalósító 
hagyományos áramkörrel szemben a nagyobb megbízhatóság, a kompakt kivitel, nagy 
funkciósűrűség kis helyen, nagyobb sebesség, kisebb fogyasztás, gazdaságosabb tömeggyártás. 

4.1.4. Személyiszámítógép-trendek 

A PC (Personal Computer, személyi számítógép), amint neve is mutatja, általában egy 
felhasználó által használt számítógéprendszer. Az első személyi számítógépek az 1970-es évek 
közepén jelentek meg (Altair8800, Apple I, II, Commodore PET, Texas TI-99/4, ZX80, Apple 
III, Commodore VIC stb.) 

A PC elnevezés azt követően vált általánossá, hogy az IBM 5150 mikroszámítógépet a cég 
1981-ben IBM PC néven vitte piacra (lásd Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). Ehhez 
az Intel cég szállította a processzort, a Microsoft pedig az operációs rendszert. Hamarosan 
„szinte” szabványként fogadta el a szakmai közvélemény, a fontosabb gyártó cégek (Compaq, 
Hawlett-Packard stb.) az IBM PC-t, és megkezdődött klónjainak tömeggyártása. Az IBM PC 
kompatibilis gépek gyártását elősegítette az, hogy az IBM szabaddá, elérhetővé tette (nem védte 
szabadalmi jogokkal) a gép felépítését, ellentétben például, az Apple gépekkel. 

 
4.4. ábra. Az IBM első személyi számítógépe, az IBM 515073 

                                                 
73 Computer History Museum: IBM 5150, https://www.computerhistory.org/timeline/1981/%5d/, megtekintve: 
2019.05.05. 
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Az IBM 5150-be szerelt, 1979-től az 1990-es évekig gyártott Intel 8088-as, 8 bites 
mikroprocesszor 3 μm csíkszélességgel 3 500 tranzisztort tartalmazott, és 45 000-100 000 
utasítást tudott végrhajtani másodpercenként. 

IBM-PC, IBM-PC XT, IBM-PC AT kompatibilis gépeknek nevezzük azokat a 
mikroszámítógépeket, amelyek hasonló rendszerarchitektúrával rendelkeznek, Intel, vagy azzal 
kompatibilis processzorcsaládra épülnek, és működésük lefelé kompatibilis az IBM-PC 
hardver- és szoftverelőírásaival. Napjainkban a személyi számítógépek körébe beleértjük az 
asztali számítógépek mellett a laptopokat is, mivel funkcionalitásuk és teljesítményük hasonló, 
továbbá a kézi számítógépeket. A kezdeti személyi számítógépek a korabeli nagy és közepes 
számítógép-rendszerekhez viszonyítva kisteljesítményűek, de olcsók, és nagy sorozatban 
voltak gyárthatók. 

Számos processzor-gyártó és -tervező cég működik, illetve születik folyamatosan, amelyek a 
processzortípusok két nagy csoportját készítik: 

 csúcskategóriás processzorok, amelyek szerverekbe és munkaállomásokba; illetve 
 belépési szinttől a magas szintű processzorokig asztali számítógépekbe és mobil-, illetve 

laptop-számítógépekbe, beágyazott rendszerekbe építhetők. 

A legnagyobb processzor-gyártók közül az első néhány74: 

 Intel 
 AMD 
 Qualcomm 
 NVIDIA 
 IBM 
 Samsung 
 Motorola 

 Hewlett-Packard 
 Dell 
 Acer 
 VIA 
 Marvell 
 Global Foundries 
 Media Tek 

 Atmel 
 Freescale 
 MSNCC-Microcell 
 Transmeta 
 Cyrix 
 Rockchip 

 

A 4.5. ábra jól szemlélteti, hogy a hálózatokhoz kapcsolódó asztali számítógépek/laptopok 
száma 2007 óta enyhén, de folyamatosan csökken. Ezzel szemben például az okostelefonok, 
egyéb internetes médiaeszközök, okos otthoni eszközök száma jelentősen, az IoT eszközök 
száma meredeken emelkedik 2009, majd még inkább 2013-2014 óta. 

 
4.5. ábra. 2021-ig előrejelzés a globálisan kapcsolódó és installált IoT eszközökre75 

                                                 
74 Mulge, Anjali: Are there any other CPU manufacturers besides AMD and Intel? 2016.02.19, 
https://www.quora.com/Are-there-any-other-CPU-manufacturers-besides-AMD-and-Intel, megtekintve: 
2019.05.05. 
75 David Mercer: Smart Home Will Drive Internet of Things To 50 Billion Devices, Says Strategy Analytics, 
https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/news/strategy-analytics-press-releases/2017/10/26/smart-
home-will-drive-internet-of-things-to-50-billion-devices-says-strategy-analytics, megtekintve: 2019.05.05. 
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Az IBM-PC kompatibilis személyi számítógépek, illetve azok utasításkészlete azonosnak 
tekinthető, ami miatt szoftverellátottságuk széleskörű. A PC-k/laptopok esetében fontos a 
felhasználók számára a lefelé való kompatibilitás biztosítása. Ehhez a legfontosabb eszköz az 
Intel 8086/8088 processzorok utasításkészletére épülő, ún. x86-os utasításkészlet. 

 „Azoknak az utasításoknak az összességét, amelyek nem, vagy lényegében csak a 
regiszteroperandusok hosszában (attól függően, hogy 8, 16, 32 bites processzorról van-
e szó) változtak az IBM kompatibilis PC-k megjelenése óta, x86-os utastításkészletnek 
nevezzük. Ezeket az utasításokat minden PC processzora ismeri és képes végrehajtani. 

 Az x86-os utasításkészlet szintjén való kompatibilitás viszont nem jelent teljesen azonos 
módon történő működést, azaz hardver-kompatibilitást. Egy Intel vagy azzal 
kompatibilis processzor utasítás-végrehajtását natívnak nevezzük, ha a processzor egy 
x86-os utasításkészletbe tartozó gépi utasítást közvetlenül, emuláció nélkül képes 
végrehajtani. 

 A fejlettebb processzorok a program-kompatibiltást azzal érik el, hogy az x86-os 
utasítások végrehajtását emulálják” [1]. 

A PC-k/laptopok sínrendszer specifikációi megteremtették a lehetőségét annak, hogy egyes 
cégek egyes hardveregységek gyártására szakosodjanak, illetve hogy a vásárlók 
számítógépeiket (bizonyos határokon belül) folyamatosan további, illetve fejlettebb 
részegységekkel (például monitor, háttértár, videókártya) bővítsék. 

A teljesítmény fokozásának állandósult igénye, amely főként a processzor- és sínsebesség, 
valamint a tárolókapacitás növelésére irányult azt eredményezte, hogy az elmúlt közel négy 
évtizedben a processzorok sebessége több százszorosára, a központi memória- és háttértár-
kapacitás pedig több ezerszeresére nőtt (lásd 4.6. ábra). 

 PC-XT 
(1983) 
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Pentium 4 
(2000) 

77 

Coffee Lake-alapú 
Xeonok (2018) 

78 

CPU 

RAM 

HDD 

4,77 MHz 

64 kB 

10 MB 

x 320  1,5 GHz 

x 8000  512 MB 

x 4000  40 GB 

x 2 (2,5)  3,2 (3,8) 
GHz 

x 16 (32)  8 (16) GB  

x 25 (50)  1 (2) TB 

4.6. ábra: Az asztali számítógépek teljesítmény-fokozásának üteme 1983-2018 között 

                                                 
76 Old-Computers.com: IBM PC XT – Model 5150, http://www.old-
computers.com/museum/computer.asp?c=286, megtekintve: 2019.05.05. 
77 Spencer: Új NetVista számítógép, 2001.03.08., https://sg.hu/cikkek/it-tech/14926/uj-netvista-szamitogep, 
megtekintve: 2019.05.05. 
78 Notebook Check: MSI WE63, WE73, WT75, and WS63 workstations are now even faster with 8th gen Xeon 
Core CPUs, https://www.notebookcheck.net/MSI-WE63-WE73-WT75-and-WS63-workstations-are-now-even-
faster-with-8th-gen-Xeon-Core-CPUs.299444.0.html, megtekintve: 2019.05.05. 
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4.1.5. A számítógép alapkonfigurációja 

Az asztali számítógépek/laptopok szokásos alkalmazása esetén általában a következő főbb 
funkcionális részegységeket látjuk: 

 szűkebb értelemben vett számítógép: az adatfeldolgozást végző, valamint a 
részegységek összehangolt működését vezérlő egység a számítógép-házban; 

 adattároló eszközök: az adatok és a programok átmeneti vagy huzamosabb ideig történő 
tárolására szolgáló eszközök; 

 input egységek: az adatok bevitelére szolgáló eszközök; 
 output egységek: az adatok megjelenítésre szolgáló eszközök; 
 kommunikációs kapcsolatokra szolgáló eszközök – input/output egységek –. 

A számítógépházat felnyitva a szűkebb értelemben vett számítógép funkcionális részegységeit 
találhatjuk meg (lásd 4.7. ábra). A funkcionális részegységek, illetve feladataik az alábbiak: 

 Alaplap (mainboard, motherboard): a részegységek és a perifériák összeköttetését 
biztosító nyomtatott áramköri lap. 

 Processzor (CPU) feladata a teljes számítógép-rendszer vezérlése és a számítások 
elvégzése a programutasításokban leírtaknak megfelelően. Ehhez szükséges az 
utasítások dekódolása és végrehajtása, az elemi műveletek vezérlése és az 
elvégzésükhöz szükséges belső adatforgalom és a csatlakozó perifériális berendezések 
tevékenységének vezérlése. 

 Főtár (más megnevezései központi memória, operatív memória, RAM [Random Access 
Memory]): a számítógép bekapcsolt állapotában tárolja a futó programokat és az azok 
számára szükséges adatokat. 

 Háttértárolók: például merevlemez (Hard Disc, HD), SSD (Solid State Disc), CD 
(Compact Disc), pendrive, memóriakártya. A számítógép kikapcsolt állapotában is 
tárolják a programokat (beleértve az operációs rendszert) és az adatokat, továbbá 
területet biztosítanak azoknak a program- és adatrészeknek, amelyek a számítógép 
működése alatt nem férnek el a főtárban. 

 Sínrendszer: a számítógép főbb egységeit összekötő szabványos vezetékrendszer. A 
vezetékek vezérlési, cím- és adatjeleket továbbítanak. 

 Interfészeszközök: idetartoznak csatolók, adapterek, vezérlőegységek, perifériasínek. 
Az I/O eszközök és a sínrendszer közé olyan interfészeszközöket kell beiktatni, amelyek 
biztosítják az I/O eszközök és a sín összekapcsolhatóságát és együttműködését. Ennek 
oka az, hogy az egyes perifériák és háttértárolók sebessége és működése igen eltérő. 

 Bővítőkártyák: például grafikus, hang-, TV-tuner kártya, hálózati kártya, belső modem. 
Nyomtatott áramköri lap, amely a számítógépet az adott művelet elvégzésére vagy más 
eszközökhöz történő illesztésre teszi alkalmassá. A bővítőkártyák a gép alaplapján levő 
bővítőhelyekbe/slotokba illeszthetők, amelyen keresztül valamelyik sínrendszerhez 
kapcsolódnak. A bővítőkártyák általában külső csatlakozókkal is rendelkeznek. 

 Tápegység (Power Supply Unit, PSU): felelős a számítógép teljes áramellátásáért, a 
működéshez szükséges feszültségek előállításáért. 

 Modem (MOdulátor-DEModulátor): belső vagy külső egységként a berendezés célja a 
digitális adat analóg módon, telefon vonalon átvihetővé tétele. Az analóg vivőhullám 
modulációjával a digitális jelet analóg jellé, illetve a másik oldalon demodulációjával 
újra digitális jellé alakítja. Bár a modemek az átviteli közeg két végén, párban 
működnek, két adatátviteli berendezést kötnek össze, de a másik végberendezés tovább 
csatlakozhat az internet felé. 
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 Router (útválasztó): külső egységként, a számítógép-hálózatokban feladata a különböző 
(például otthoni vagy irodai hálózat és az internet; egyes országok közötti hálózatok; 
vállalaton belüli hálózatok) összekapcsolása, az azok közötti adatforgalom irányítása. 

 
4.7. ábra. A számítógép funkcionális részegységeinek sematikus rajza79 

A számítógépek fenti felépítése teszi lehetővé, hogy az igényeink szerint cserélhessük a 
különböző részeket attól függően, hogy milyen feladatra szánjuk a gépet. Ahogy látjuk, az 
elemek többsége a számítógép-házba helyezendő legnagyobb egységen, az alaplapon található 
meg. Az alaplap fogja össze a gépben található kisebb elemeket, illetve biztosítja a köztük lévő 
kapcsolatot. A következő fejezetekben az asztali számítógép/hardver fontosabb funkcionális 
részegységeit tekintjük át röviden. 

Néhány éve a hordozható, kézi számítógépek teljes értékű munkaállomásokként is 
használhatók, például az okostelefon dokkolóba helyezhető, hozzá a kényelmes irodai munkát 
biztosító billentyűzet, egér, monitor csatlakoztatható. A nyomtatás vezetékes csatolás nélkül 
megoldható. 

4.2. Az alaplap 

4.2.1. Az alaplap 

Az alaplap (mainboard, motherboard) a személyi számítógép működtetéséhez az egyik fontos 
részegység, hiszen már a processzor sem tudna nélküle működni. Feladata a központi 
részegységek (processzor, sínrendszer, főtár, interfészek stb.) egymás közötti és a perifériákkal 
történő kommunikációjának megoldása. A rendszertechnikai megoldásnak egyben biztosítania 
kell a számítógép-konfiguráció rugalmas kialakítását és továbbfejleszthetőségét is. 

Az alaplapi hardverelemek egy része meghatározott műszaki paraméterek biztosítása esetén 
szabadon cserélhető, például a processzor, a főtár memóriamoduljai, a különböző adapter- és 
vezérlőkártyák. Az alaplap más elemei integráltak, például a különböző típusú sínrendszerek a 
kártyahelyekkel (PCI, PCIe), a vezérlő chipek az úgynevezett integrált I/O eszközvezérlőkkel 

                                                 
79 Carnegy Academy: How Computers Work, 
http://www.carnegiecyberacademy.com/facultyPages/computer/computers.html, megtekintve: 2019.05.05. 



94 
 

és csatolókkal (például USB port, VGA, DVI, HDMI, LAN80, hang ki- és bemenet stb.), de 
bizonyos esetekben adapter- és vezérlőkártyák is integrálásra kerülnek. 

Az alaplapokon többek között az alábbi elemek vannak (lásd 4.8. ábra):  

 processzor foglalata; 
 memóriahelyek a főtárnak; 
 bővítőkártya-foglalatok; 
 flash ROM a BIOS program tárolására; 
 CMOS RAM rendszer paraméterek tárolására (statikus memória); 
 elem, amely a gép kikapcsolt állapotában is működő órát és a CMOS RAM-ot látja el 

energiával; 
 további vezérlők és adapterek, I/O portok. 

Az alaplap alapvetően befolyásolja a számítógép fizikai felépítését, teljesítményét, a 
számítógép konfigurációjának kialakítását és annak továbbfejleszthetőségét. Az alaplaptól függ 
a hozzá csatlakoztatható elemek típusa, sebességtartománya, darabszáma, kapacitása, valamint 
a használható számítógépház és tápegység. 

A mai gépek alaplapja méret szerint lehet MiniItx, MicroATX, ATX és E-ATX. 

4.8. ábra. Az alaplap főbb elemei81 

4.2.2. Az alaplapi vezérlőáramkör-készlet 

Az alaplapi vezérlőáramkör-készlet (chipset) tartalmazza a főtár, a sín- és az I/O rendszer, 
valamint az egyes periféria- és lemezinterfészek vezérlőáramköreit. 

                                                 
80 PCI: Peripheral Component Interconnect. PCIe: PCI Express. USB: Universal Serial Bus. VGA: Video Graphics 
Adapter. DVI: Digital Visual Interface. HDMI: High Definition Multimedia Interface. LAN: Local Area Network. 
81 Számítógép részei működés közben, http://mixat.hol.es/documents/informatika/3/3_1/3_1.html, megtekintve: 
2019.05.05. 
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Az első XT PC-k82 alaplapja a hardver-részegységek vezérléséhez az integrált áramköröket 
(sínvezérlő, billentyűzetvezérlő, órajel-generátor, megszakítás-vezérlő, DMA83-vezérlő, 
időzítő/számláló áramkör stb.) elkülönülten tartalmazta. De gyorsan felismerték, hogy az 
alaplap szabványos vezérlőáramköreit célszerű berendezés-orientált áramkörökbe integrálni, 
ezért az AT számítógépektől megkezdődött az alaplapi vezérlőáramkörök integrációja, és egy 
chipsetbe integrálva létrejöttek az alaplapok vezérlőáramkör készletei. A chipsetbe egyre több, 
korábban csak bővítőkártyaként használt lemezinterfészt és perifériavezérlést építettek be. A 
mai alaplapi chipsetek 3D képességű grafikus processzort, SCSI és RAID, Gigabit Ethernet 
vezérlőket is tartalmazhatnak. 

A chipsetek fejlődése a processzorok és a buszrendszerek fejlődését követi, mert a 
rendszertechnikai megoldások bevezetéséhez az alaplapi áramkörkészletek új generációját is 
létre kellett hozni. Az 1990-es évektől az új processzortípusokhoz egy-egy alaplapi 
áramkörkészlet tartozott. Az 1990-es évek második felében a chipsetek jellemzően bridge 
architektúrájúak voltak: a memóriavezérlő áramköröket északi hídnak (North Bridge), az I/O 
vezérlő áramköröket pedig déli hídnak (South Bridge) nevezték. Az északi és a déli híd közötti 
adatáramlást a PCI busz biztosította, amelynek adatátviteli teljesítménye a 2000-es évek elején 
már szűk keresztmetszetet jelentett (lásd 4.9. ábra). 

 

4.9. ábra. Bridge architektúrájú vezérlő 
áramkörök blokkvázlata (Buda, Vári-Kakas, 

& Berecz) 

 

4.10. ábra. Az első hub architektúrájú, 810 
típusszámú áramkörkészlet blokkvázlata. 
Intel Whitney, 1999. Ennek blokkvázlatát 

(Buda, Vári-Kakas, & Berecz) 

A vezérlőáramkörök északi és déli csoportjai között nagyobb teljesítményű adatátviteli 
kapcsolatot kellett biztosítani, ezért áttértek a számítógép-hálózatoknál használatos hub 
architektúrára. Ehhez a PCI sín adatátviteli teljesítményének kétszeresét nyújtó, csak a hubok 
kommunikációjára szolgáló külön csatornát (point to point channel) alkalmaztak (lásd 4.10. 
ábra). 

                                                 
82 Az IBM az 1980-as években készítette a PC, az XT, az AT és a PS/2 személyi számítógép-családot. Mivel azok 
„szabványosak” és egymással kompatibilisek voltak, klónjaikat más gyártók is elő tudták állítani, ezért a személyi 
számítógépek széles körben elterjedtek. 
83 DMA: Direct Memory Access, közvetlen memóriaelérés. 
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A 2000-es évek végére a szűk keresztmetszet a PC teljesítményének növelésében a processzor 
és a memória, valamint a grafikus alrendszer vezérlése közötti adatátviteli csatorna kapacitása 
lett. Míg eddig igyekeztek minden vezérlőáramkört a chipsetbe integrálni, most a memória, a 
grafikus és a sínvezérlő áramköröket a processzorba integrálták – szakmai zsargonnal az északi 
hidat betolták a processzorba. A megmaradt alaplapi vezérlő áramkörkészletet PCH-nak 
nevezik. Ez köti össze a processzort az USB-vel, a SATA (SAS84) csatolóval, a LAN-nal, a 
PCIe sínnel (lásd 4.11. ábra). 

 
4.11. ábra. A Coffe Lake chipset blokkdiagramja85 

Úgy tűnik, hogy néhány éven belül eltűnnek az alaplapokról a PCH vezérlő áramkörei, és a 
processzortokban lesz az összes vezérlés. 

4.3. A processzor 

A processzor (Central Processing Unit, CPU, központi feldolgozó egység) a számítógépnek 
úgymond az agya. Nélküle a számítógép nem tudná feldolgozni az utasításokat, adatokat, nem 
tudna reagálni semmire. Feladatai közé tartozik az utasítások értelmezése, végrehajtása, a 
műveletek, számítások elvégzése, a gép többi egységének irányítása és a feldolgozás alatt álló 
adatok tárolása. 

A processzor az alaplapon található foglalatban helyezkedik el. A processzorra közvetlenül 
hővezető pasztát kennek, amelynek feladata a hő eloszlatása, mielőtt a processzorra szerelt 
hűtőventillátor elfújja a felkavart forró levegőt (lásd 4.12. ábra). A számítógépekben ezen kívül 
van még ventillátor a tápegységben és ha van videókártya, azon is szokott lenni. 

                                                 
84 PCH: Platform Controller Hub. SATA: Serial Advanced Technology Attachment. SAS: Serial-Attached SCSI. 
85 Ian Cutress, Anton Shilov, Joe Shields & Gavin Bonshor: Analyzing Z370 for Intel's 8th Generation Coffee 
Lake: A Quick Look at 50+ Motherboards, 2017.10.20., https://www.anandtech.com/show/11860/z370-
motherboards-asus-asrock-ecs-evga-biostar-msi-gigabyte, megtekintve: 2019.05.05. 
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4.12. ábra. CPU hűtőventillátorral86 

4.3.1. A processzorok jellemzői 

Az alábbiakban a processzorok azon jellemző adatait foglaljuk össze, amelyek a termékek 
adatlapjain általánosságban megtalálhatók. Bár mindegyikhez fűzünk rövidebb-hosszabb 
magyarázatot, funkciójuk és felépítésük, működésük megértéséhez szükséges a további 
fejezetek tanulmányozása. 

 Csíkszélesség és transzisztorok száma: ma jellemzően 10-14 nm a csíkszélesség, és már 
7 milliárd feletti a transzisztorszám. 2011-ben az Intel Ivy Bridge architektúrájával 
megjelentek a 3D tranzisztorok is. 

 Sebesség: órajellel adjuk meg. Minél magasabb, annál gyorsabban annál több műveletet 
tud végrehajtani 1 sec (second, másodperc) alatt. Manapság a CPU-k órajele 3 GHz 
körül van. A turbó órajelet is feltüntetik a gyártók, amely az órajel emelésével elérhető 
maximális sebesség, például 5 GHz. Ha a processzor számításigényes programot 
érzékel, akár 0,5 GHz-cel is megnöveli az órajelét. Ehhez hatékonyabb hűtés szükséges. 
Órajelét ezen kívül, ha van a processzortokban integrált memória-vezérlő, grafikus 
processzor, azoknak is jelzik. 

 Adatméret: az általános célú regiszterek méretét adja meg bitben. Ez meghatározza a 
közvetlenül címezhető tár méretét is. A mai processzorok 32 vagy 64 bitesek. 

 Cache-tár (gyorsítótár) mérete: a gyorsítótár az aktuálisan vagy a leggyakrabban 
használt adatokat tárolja. A főtárnál egy nagyságrenddel gyorsabb, valamint közvetlenül 
abba/arra az eszközre épített, amely a benne tárolt adatokat használja. A processzorba 
ún. első (L1, level 1), második (L2), harmadik (L3), sőt már negyedik szintű 
gyorsítótárat is beépítenek. 

 Magok száma: ma jellemzően 2 valamely többszöröse. 
 Utasításkészlet: az értékesített személyi számítógépek és laptopok többsége az x86 

utasításkészlet architektúrán alapul, és a nagyobb teljesítményű számítógép-rendszerek, 
számítási felhő szegmensek terén is az x86 az uralkodó. Egy másik, nagy tömegben 
értékesített kategóriánál, amelybe például az okostelefonok vagy táblagépek tartoznak, 
az ARM architektúra dominál. 

 Utasításkészlet-kiterjesztés: utasítások a széles körben használt funkciókhoz, a 
programozók munkájának megkönnyítéséhez. Például a multimédiás, a digitális 
jelfeldolgozás és a 3D grafika, a titkosítás és dekódolás, az adattömörítés gyorsításához, 
a platform és az operációs rendszer hitelességének igazolásához és a biztonság 
növeléséhez, a hardver tranzakciós memóriájának támogatásához és a többszálas 
szoftverek végrehajtásának felgyorsításához, virtualizációhoz. 

                                                 
86 Erdős Márton: CPU-hűtő: amire szükséged van, plusz egy kicsi, 2015.01.07., https://pcworld.hu/hardver/cpu-
huto-amire-szukseged-van-plusz-egy-kicsi-157527.html, megtekintve: 2019.05.05. 
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 Processzorfoglalat: csatlakozó a számítógép alaplapján a CPU számára. Napjainkban a 
legtöbb asztali, hordozható és szerver-számítógép processzorai cserélhetők, ezért 
valamilyen foglalatba illeszkednek. 

 GPU: grafikus feldolgozó egység/processzor (Graphics Processing Unit). Egyes 
processzorokba ún. belépő szintű GPU van integrálva a képszámítás felgyorsításához. 

4.3.2. Az Intel x86-os processzorok funkcionális egységei87 

Az x86-os Intel processzorok tervezése közvetlenül visszavezethető az 1971-ben készített 4 
bites Intel 4004-re. Azóta sok fejlesztés történt, például regiszterek méretének és számának 
növelése, belső és adatátviteli útvonalak bővítése, belső gyorsítótár beépítése, pipeline és 
szuperskalár (lásd 4.3.6. fejezet) utasításvégrehajtás megvalósítása. 

A fejlettebb mikroprocesszor-architektúrák áttekintése előtt egy egyszerűbbel, az Intel 8088-
cal foglalkozunk, amely az eredeti IBM PC processzora lett (lásd 4.13. ábra). Ezt a cég 1979. 
július 1-jén mutatta be. 8 bites külső adatbusszal rendelkezik, utasításkészlete és regisztereinek 
hossza 16 bit. A címezhető memória 1 MB. Kezdeti változata 4,77 MHz-en működött, amelyet 
továbbfejlesztett verziói meghaladtak. Teljesítménye 0,33-1 MIPS (Million Instruction Per 
Second, millió utasítás per másodperc) az órajeltől, a memória-késleltetéstől, illetve a futtatott 
programtól függően. 

 

4.13. ábra. Az Intel 8088-as processzorral működő első IBM PC-k, a processzortokban és anélkül88 

                                                 
87 Ezen fejezet nagy mértékben támaszkodik [3] forrásra. 
88 Chip Hall of Fame: Intel 8088 Microprocessor, 2017.06.30., https://spectrum.ieee.org/tech-history/silicon-
revolution/chip-hall-of-fame-intel-8088-microprocessor, megtekintve: 2019.05.05. 
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Az Intel 8088 processzormag (i8088) részegységeit 4.14. ábra által mutatott blokkdiagram 
segítségével tekintjük át. Az i8088 két fő része: 

 Végrehajtó egység (Execution Unit, EU): az utasítások feldolgozása a feladata, 
beleértve az aritmetikai és a logikai műveleteket is. 

 Síninterfész egység (Bus Interface Unit, BIU): vezérli az adattovábbítást a processzor 
és a processzoron kívüli eszközök (például főtár, I/O portok, tárolóeszközök) között. 

 

 Statikus regiszterek (flip-flopok csoportjai). Bináris adatok tárolásához és átadásához. 

 Logikai kapuáramkörök aritmetika és logikai műveletekhez. 

 Logikai kapuáramkörök a processzor belső vezérléséhez. 

 Belső adatbuszok a komponensek közötti adatátvitelhez. 

4.14. ábra. Az Intel 8088-as mikroprocesszor architektúrája89 [3] 

A regiszter flip-flopokból90 felépülő, nsec (10-9 sec) gyorsaságú átmeneti tároló. Az adatok 
(utasítások, állapotszók) feldolgozás alatti tárolása a feladata. 

A regiszter a leggyorsabb tárolótípus a számítógépben. A cache csak fele olyan gyors, az 
operatív tár egy nagyságrenddel lassabb. Egy nsec idő alatt a fény 30 cm-t tesz meg. Ha a 
processzor sebességét szemléletesen szeretnénk összehasonlítani az emberével, hozhatjuk azt a 
példát, hogy ha a regiszter hozzáférési idejét 1 sec-nak feleltetjük meg, akkor az ember számára 
egy billentyű leütése a számítógép billentyűzetén kb. 30 év. 

A regiszterek tárolókapacitása többnyire 16 bit, egy szó. A regiszterek hosszát a bennük 
tárolható bitek, bájtok vagy szavak számával mérik. 

                                                 
89 rcolorado.tripod.com: Arquitectura del Microprocesador 8088, 
http://rcolorado.tripod.com/ccom4016/arquix86.html, megtekintve: 2019.05.05. 
90 Flip-flop: bistabil multivibrátor. A digitális hálózati elemek közül azok, amelyek egyidejűleg tudják fogadni a 
következő bemenetet és szolgáltatni az aktuális kimenetet – ezért egyszerű memóriaelemként is használhatók. 
Állapotukat a következő bemenetig vagy feszültség elvételéig megőrzik. Gyors és drága tárolók alkotóelemei. 
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A processzor regiszterei a felhasználói programok szempontjából három kategóriába 
sorolhatók: 

 Funkcionális regiszterek: speciális célra használtak, a felhasználói programokban csak 
meghatározott utasításokban szerepelhetnek. Ilyen például a flagregiszter 
(státuszregiszter), bizonyos adatok, indexek, címek stb. tárolására szolgáló regiszterek. 

 Általános célú regiszterek: a felhasználói programok utasításaiban korlátozás nélkül 
használhatók. 

 Rendszerregiszterek: az elnevezés inkább a fejlettebb processzoroknál jelenik meg, 
főként a védett üzemmód mellett elérhető regiszterek esetében. A felhasználói 
programok számára nem „láthatók”/nem elérhetők/transzparensek. 

A 16 bites Intel és azokkal kompatibilis processzorok általános regiszterei két csoportba 
sorolhatók: 

 Adatregiszterek: többnyire a számításokhoz szükséges adatokat és azok 
eredményadatait tárolják. A diagramon a felső négy regiszterpár, amelyek külön-külön 
8-8 bit hosszúak, együtt is kezelhetők, 16 bites regiszterekként. Ekkor megnevezésük: 

o AX: Accumulator Register, akkumulátorregiszter. 
o BX: Base Register, bázisregiszter. 
o CX: Count Register, számlálóregiszter. 
o DX: Data Register, adatregiszter. 

Az AH, BH, CH, DH regiszterekkel a 16 bites adat felső 8 bitjére hivatkozunk, az AL, 
BL, CL, DL regiszterekkel az alsó 8 bitjére. 

 Címregiszterek: azokra a memóriahelyekre mutatnak, ahonnan az adatok betöltendők 
vagy ahol az előállított adat tárolandó. Megnevezéseik: 

o SP: Stack Pointer, veremmutató. A memóriaverem felső üres vagy a legfelső 
adatának rekeszére mutat. 

o BP: Base Pointer, bázismutató. 
o DI: Destination Index, célregiszter. 
o SI: Source Index, forrásregiszter. 

A címregisztereket az ún. szegmensregiszterekkel91 együtt használjuk, hogy az főtárban 
konkrét címekre mutassanak. 

Az akkumulátor (Accumulator, AX) regiszter a számítógép megkülönböztetett számítási 
regisztere. A processzor az aritmetikai és a logikai műveletek (egyik) operandusát itt tárolja, a 
műveleteket tartalmán végzi, illetve az eredményt ebben tárolja. 

A flagregiszter (FLAGS) állapotjelző/vezérlő funkciója a hétköznapi életből vett hasonlattal, 
a gépkocsi műszerfalán elhelyezett kijelzőkéhez hasonló. Az egyik műszerfali kijelző például 
az olajnyomásé, a másik a üzemanyagmérőé. A kijelzők felgyulladása azt jelzi, hogy az 
általában elvárttól eltér az adott jellemző. A processzor jelzői/flagjei is a deklaráltan rögzítettől 
eltérő állapotra utalnak. Aritmetikai műveletek esetén például hogy az eredmény negatív, vagy 
nem fér el a regiszterben (túlcsordul), a legfelső helyiértéken átvitel keletkezett, az eredmény 
nulla. Ezek egy-egy flaggel/biten ábrázolhatók. Ha a „megszokottól” eltérő az állapot, akkor 1 
az értékük (például ha az elvégzett művelet eredménye negatív). 

                                                 
91 Memóriaszegmens: memóriakezelési módszer, amely a főtár logikailag több részre bontásával működik. A 
memóriacímre hivatkozás két részből áll: a szegmens kezdő címéből, amely egy meghatározott regiszterben 
tárolódik és eltolási (ofszet-) címből, amely a szegmensen belül határozza meg a cím elhelyezkedését. 
A memóriaszegmensek általában a program természetes felépítése szerint kialakítottak, például programkódot, 
adatokat, programok egymás közötti adatátadásához használt adatokat tartalmaznak. 
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Az Intel processzorok egyes flagjei a lefelé való kompatibilitás biztosításához a bevezetésük 
óta ugyanazon a bitpozíción helyezkedek el. Az i8088-as flagjeit 4.15. ábra mutatja, balra a gép 
működési állapotát befolyásoló vezérlőbitekkel, jobbra az előző művelet eredményének 
tulajdonságait jelző bitekkel. 

 
4.15. ábra. Az i8088-as flagregiszterének bitjei [3] 

Az egyes bitek jelentései az alábbiak, balról jobbra haladva: 

TF = 1. Lépésenkénti programvégrehajtás engedélyezett. 

DF = 1. Karakterlánc feldolgozása a legmagasabbtól a legalacsonyabb címig. 

IF = 1. A maszkolható hardveres megszakítások kezeltek. 

OF = 1. Túlcsordulás volt, nem fért el az eredmény a célregiszterben, például két  
azonos előjelű szám összeadása esetén. 

SF = 1. Az eredmény negatív. 

ZF = 1. Az eredmény nulla. 

AF = 1. A bájt alsó tetrádjáról a felső tetrádra átvitel keletkezett. 

PF = 1. A legkisebb helyiértékű bit párosságot jelez. 

CF = 1. A legmagasabb helyiértéken átvitel keletkezett. 

Az aritmetikai logikai egység (ALU) a számítási és logikai műveleteket végzi el, így alkalmas 
bináris összeadásra, Boole-algebrai (logikai) műveletek végzésére, komplemensképzésre, 
bitsorozatok léptetésére (bitenként jobbra, balra) – így, az ALU olyan áramkörökből áll, 
amelyek ezeket a műveleteket végre tudják hajtani. A többi aritmetikai és logikai művelet 
(például szorzás, osztás), felbontható a fenti alapműveletekre. Az ALU-k működését és 
„képességeit” a műveletekben értelmezett adattípusok alapján értékelhetjük. Az adattípusok 
lehetnek fixpontos számok, lebegőpontos számok, binárisan kódolt decimális (Binary-Coded 
Decimal, BCD) számok, multimédiás (Multi-Media Extensions, MMX) adatok, karakteres 
mezők, bitmezők, vektoros adatok. 

Az ALU a műveleteket végrehajtva beállítja a jelzőregiszter (FLAGS) bitjeit, amelyeket a 
felhasználói és az operációs rendszer programjai lekérdezhetnek, hogy informálódjanak a 
műveletek kimeneteléről. Az állapotbitek értéke általában feltételes elágaztató utasításokkal 
kérdezhető le, és például attól függően változtatható meg az utasítás-végrehajtás sorrendje, 
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hogy az eredmény nulla volt-e vagy sem. Így JE=Jump Equal utasítás esetén: ugorj, ha az 
eredmény 0 volt. Vagy JNE=Jump Not Equal utasítás esetén: ugorj, ha az eredmény nem 0 volt. 

A processzorokba beépített művelet-végrehajtó egységek száma megnőtt, funkciójuk szerint 
specializálódtak az idők folyamán – például fixpontos, illetve lebegőpontos összeadó –. 

Az utasításszámláló (Instruction Pointer, IP) regiszter a soron következő utasítás címét 
tárolja. A IP tartalmát a program maga is módosíthatja, például elágazási utasítások esetén. A 
program döntő részében az utasítások a fizikai tárolási sorrendjüknek megfelelően lesznek 
végrehajtva. Ez úgy valósul meg, hogy a processzor az IP által címzett főtárbeli memóriarekesz 
tartalmát, az ott tárolt utasítást kiolvassa és átviszi az utasítás regiszterbe, majd az IP tartalmát 
a kiolvasott utasítás hosszának megfelelő értékkel megnöveli, és így a memóriának most azt a 
rekeszét címzi, ahol a program soron következő utasítása található. Így a PC-ben mindig a soron 
következő, végrehajtandó utasítás címe található. 

Az utasításregiszter (Instruction Register, IR) az IP által címzett memóriarekesz tartalmát, 
a végrehajtandó utasítást átmenetileg tároló regiszter. 

A vezérlőegység (Control Unit, CU) értelmezi az utasításokat, majd azok végrehajtásához 
összehangoltan vezérli a számítógép egységeinek működését, hogy az események a 
programnak megfelelő helyes sorrendben és időben következzenek be. 

Az IP tartalma alapján a vezérlőegység kiolvastatja a memóriából annak a rekesznek a tartalmát, 
amely a következő végrehajtandó utasítást tárolja. Majd értelmezi az utasítást: az utasítás 
műveleti kódrésze alapján meghatározza, hogy sorrendben milyen műveletet, milyen elemi 
lépésekben kell végrehajtani. Az utasítás címrésze alapján értelmezi, hogy milyen címen 
találhatók a műveletben résztvevő adatok. Vezérli a szükséges adatok kiolvasását és a 
megfelelő regiszterbe továbbításukat. Az ALU-val végrehajtatja a megfelelő műveletet, végül 
biztosítja az eredmény megőrzését. 

A processzor buszinterfész egységéhez (Bus Interface Unit, BIU) többek között, négy 
szegmensregiszter tartozik: 

CS: Code Segment register, kódszegmens regiszter. Programkód tárolásának 
szegmensére mutat. 

DS: Data Segment register, adatszegmens regiszter. A program által használt adatok 
szegmensére mutat. 

SS: Stack Segment register, veremszegmens regiszter. A program által ideiglenesen 
tárolt értékek szegmensére mutat. 

ES: Extra Segment register, extraszegmens regiszter. Oda mutat, ahová a programozó 
szeretné. 

A szegmensregiszterek mutató- és indexregiszterekkel együtt az adatok beolvasásához és 
kiírásához szükséges memória címzéséhez használhatók. 

A rendszerben megcímezhető teljes, 210, azaz 1 MB-nyi memóriát úgy éri el, hogy a 
szegmensregiszterek értékét négy helyiértékkel eltolja (szorozza, shifteli) balra, 0-val feltöltve 
az üres helyeket. Ehhez az értékhez adódik hozzá a mutató-, illetve az indexregiszter értéke 
(Hiba! A hivatkozási forrás nem található.). A két regiszter értékének összeadása a 
szegmensregiszterek feletti címösszeadó egységben történik (lásd 4.14. ábra). 

Az i8088 processzorban a memóriahelyek elérése három adatot igényel: 

 a szegmensregiszterben található 16 bites szegmenscímet; 
 a 16 bites eltolás (offset) címet, a mutató- vagy indexregiszterben; 



103 
 

majd ezek összeadásával 
 a 20 bites fizikai címet, amely a címösszeadó kimenetén érhető el. 

 
4.16. ábra. i8088-as CPU szegmenscímzésének vázlata [3] 

A szegmensregiszterek használatának másik fontos oka, hogy a felhasználó számára 
érzékelhetően egy időben több program legyen futtatható a számítógép-rendszerben. Ehhez 
biztosítani kell a kód áthelyezhetőségét, vagyis hogy ne csak egy rögzített helyre legyen 
bemásolható a főtárba, hanem a szegmensek kezdetétől. A mutató- és az indexregisztereket a 
program kezeli, a program végrehajtása a 64 KB-os szegmensen belül bárhová ugorhat. Az 
operációs rendszer viszont ellenőrzi a szegmensregisztereket, és rákényszerítheti a programot, 
hogy egy bizonyos memóriarészben tartózkodjon. Ha a címzéshez használt regiszterekkel a 
program számára nem engedélyezett terület lett megcímezve, az az ún. „kék halált” 
eredményezhette. 

A szegmens- és mutató regiszterek általában meghatározott párosításban használhatók: 

CS:IP Kódszegmens és utasításszámláló regiszter a következő végrehajtandó utasítás 
fizikai címére mutat. 

SS:SP Veremszegmens és veremmutató regiszter a főtárban kialakított, egyes adatok 
átmeneti tárolására szolgáló veremtárra mutat. 

DS:DI Adatszegmens és célindex regiszter arra a címre mutat a memóriában, ahová az 
adatot el kell helyezni. 

DS:SI Adatszegmens és forrásindex regiszter arra a címre mutat a memóriában, 
ahonnan az adatot le kell tölteni. 

A sínvezérlő logika az i8088 külső sínhez való kapcsolódását vezérlő kapukat tartalmazza. 
Lehetővé teszi a sínen a főtár, az I/O portok, egyéb erőforrások, illetve a processzor 
kommunikációját. 

4.3.3. Egy modern x86-os processzor felépítése 

Modern x86-ős processzorra példaként az Intel 2017-ben kibocsátott 9. generációs Coffee Lake 
processzorát tanulmányozzuk. Legfőbb adatai: 
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 Csíkszélesség: 14 nm. (A tranzisztorszám nem ismert92.) 
 Sebesség: 1,7-4 GHz (alap), 3,3-5 GHz (turbó) (asztali számítógépekben). 
 64 bites architektúra. 
 Utasításkészlet: x86-64, számos utasításkészlet-kiterjesztéssel. 
 Pipeline: szuperskalár, 14-19 lépéses szuperpipeline93. utasítás-sorrendtől eltérő 

utasítás-végrehajtás94, spekulatív elágazás-kezelés95, regiszterátnevezés96. 
 Cache: magonként L1I97, L1D98 és L2, L3. Csak Iris Pro GPU-n tokonként L4. 
 Magok száma: 2, 4, 6, 8. 
 Processzorfoglalat: LGA 1151. 
 GPU: max. 1,05-1,2 GHz; GT2, GT3e99. 

 
4.17. ábra. Core i7-8700K Coffee Lake100 

Az egyes magoknak három fő részegysége van (lásd 4.18. ábra): 

 Előkészítő rész (Front End), funkciói: utasításlehívás, elődekódolás és dekódolás, 
utasítás szétosztás/kibocsátás. 

 Végrehajtómotor (Execution Engine): funkciói regiszterátnevezés, utasítás-végrehajtás. 
(EUs: Execution Units, végrehajtóegységek.) 

 Memória-alrendszer (Memory Subsytem): funkciói adat ki-/beírás. 

                                                 
92 Az Intel már nem publikálja processzorai tranzisztorszámát. Szakemberek a 7. generációs Core processzorok 
tranzisztorszámát 3,5-7,5 milliárdra becsülik. 
93 Szuperpipeline: Több, kiesebb feladatot elvégző lépést tartalmazó pipeline. 
94 Out of order utasítás-végrehajtás: Utasítássorrendtől eltérő utasítás-végrehajtás. A legtöbb nagyteljesítményű 
CPU-ban használt paradigma arra, hogy a CPU elkerülje az „üresjáratot”. Az előző utasítás befejezéséig 
feldolgozhat sorrendben később következő, a program logikáját nem megváltoztató utasításokat. 
95 Spekulatív elágazáskezelés: A pipelining zavartalan működése érdekében az ugró utasítások várható irányának 
megjóslására alkalmazott processzoreljárás. 
96 Regiszterátnevezés: Szuperskalár architektúrájú processzorokban alkalmazott megoldás, amely különösen akkor 
hasznos, ha a programutasításokban használható regiszterkészletnél jóval nagyobb a processzorba fizikailag 
beépített regiszterkészlet. 
97 L1I: 1st Level Instruction cache, első szintű utasítás-cache. 
98 L1D: 1st Level Data cache, első szintű adat-cache. 
99 GT: Intel Graphics Technology. Az Intel processzorokba integrált egyik grafikusprocesszor-sorozat összefoglaló 
neve. Az integrált GPU (Graphics Processing Unit) a processzorral egy tokban vagy ugyanazon a lapkán van. Első 
példánya 2010-ben került bemutatásra. 
100 Gordon Mah Ung: Core i7-8700K Review: Intel's response to Ryzen is faster and cheaper than ever, 
2017.10.05., https://www.pcworld.com/article/3230369/core-i7-8700k-review-prices-specs-benchmarks.html, 
megtekintve: 2019.05.05. 
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4.18. ábra. Intel Coffee Lake mikroarchitektúra magja101 

A Coffee Lake egylapkás rendszer (System-on-a-Chip, SoC) fő részei az alábbiak (lásd 4.19. 
ábra): 

 CPU magok. 
 Gyűrű sínrendszer (Ring Interconnect): a magok, az integrált GPU és a rendszerügynök 

közötti kapcsolatteremtéshez. 

                                                 
101 WikiChip: Coffee Lake - Microarchitectures – Intel, 2019.04.24., 
https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/coffee_lake#System_Agent, megtekintve: 2019.05.05. 



106 
 

 Rendszerügynök (System Agent): a processzor végrehajtó magokon, illetve a grafikus 
motoron kívüli részeit fogja össze: 

o IMC (Integrated Memory Controller, integrált memóriavezérlő). Többcsatornás 
DDR3 (Double Data Rate 3). 

o Beágyazott monitorvezérlő. 
o PCIex16 vezérlő. 
o L3 cache-vezérlő. 
o DMI-vezérlő (Direct Media Interface controller): az Intel szabadalmaztatott 

összeköttetése a számítógép-alaplapi északi és déli híd között. 
o PCU vezérlés a Turbo Boosttal. 

 Memória-interfész. 
 Integrált grafika: a lapka nagy részét elfoglalja. Belépő szintű képmegjelenítést biztosít. 

Az ábrán fel van még tüntetve az LLC (Last Level Cache, legalsó szintű cache) szelet. 

 
4.19. ábra. Az Intel Coffee Lake SOC főbb komponensei102 

4.3.4. Okostelefon-architektúra103 

A mai okostelefonokban SoC architektúrájú processzor található, amelynek fő részei: 

 Alkalmazásprocesszor (Application Processor): a felhasználó szoftverét egy 
köztesszoftver és az operációs rendszer utasításaival hajtja végre. 

 Alapsáv- vagy modemprocesszor (Cellular Baseband): saját operációsrendszer-
komponenseivel alapsávú rádióátvitelt és audio-, video-, továbbá adatfogadást végez. 

 Perifériák: különböző perifériák a felhasználói felülethez. 

                                                 
102 WikiChip: Coffee Lake - Microarchitectures – Intel, 2019.04.24., 
https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/coffee_lake#System_Agent, megtekintve: 2019.05.05. 
103 A fejezet [20] felhasználásával készült. 
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4.20. ábra. Okostelefon hardver-architektúrája [4] 

Az okostelefonok kommunikációja kapcsán a vevőt és az adatátvitelért felelős egységet 
emeljük ki: 

 Vevő (Rx, Receiver): a modemprocesszor Rx hardveregysége fogadja a bejövő jeleket, 
és megszakításokat generál az operációs rendszerben a rádióinterfésznek. A 
rádióinterfész és az operációs rendszer a modemprocesszoron fut. A jelek fogadása után 
egy fizikai rétegbeli kézfogás104 történik, majd a modemprocesszor feldolgozza a 
bejövő hangot, videót, adatokat. A rádió-operációsrendszer összetevői a perifériák 
illesztőprogramjaival tartják a kapcsolatot, hogy a felhasználónak a kijelzőn, 
hangszórón stb. megjelenítsék a bejövő adatokat. 

 Adó, továbbadó (Tx, Transmission): az eszközmeghajtók az átvitt adatokat a memóriába 
írják, ahonnan a rádió-operációsrendszer komponensek összegyűjtik azokat. Az adatok 
származhatnak a mikrofontól (hang), fényképezőgéptől (kép/videó), lehet GPS-pozíció 
stb. Ezeket az adatokat aztán a modemprocesszor dolgozza fel az átviteli protokoll 
szerint. Az átvitelt a rádióinterfész kezdeményezi az átviteli hardveren keresztül. A SIM 
kártya (Subscriber Identification Module, előfizetői azonosító modul) fontos szerepet 
játszik a vétel és az átvitel terén. 

Az alkalmazás-processzoron futnak a felhasználói programok és az operációs rendszer. Az 
alkalmazások lehetnek például audio-/videókódolók, játékok, képfeldolgozók, 
beszédfeldolgozók, internetböngészők, szövegszerkesztők. Az intenzív grafikus megjelenítést 

                                                 
104 Kézfogás: handshaking, handshake protokoll. Eljárás, amely aszinkron adatátviteli összeköttetés szervezett és 
hibamentes lefutását biztosítja. Legegyszerűbb esetben egy tevékenységet kezdeményező egység kérőjelet 
(request) bocsát ki egy másik egység felé. Amikor a megkért másik egység kész a kért tevékenység elvégzésére, 
nyugtázó jelet (acknowledgement) küld vissza a kérőnek. 
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igénylő alkalmazások többségét a GPU dolgozza fel. A mai okostelefonok nagy kapacitású, 1-
2 GB-os, gyors memóriával (SDRAM105) rendelkeznek, valamint ennél nagyobb, jellemzően 
legalább 10 GB-os nem felejtő tárolóval. 

Tipikus periféria az LCD-s érintőképernyő, a billentyűzet, a kamera, a GPS, a hangszóró, a 
mikrofon, a Bluetooth, a WiFi és a HDTV. A felhasználó ezeken keresztül kommunikál az 
okostelefonnal. A perifériák illesztőprogramjai telepítve vannak az okoseszközre. 

Az okostelefonok processzorainak tervezési szempontjai, illetve korlátjai eltérnek az asztali 
számítógépekétől, laptopokétól. Lényeges az energiafogyasztás és a teljesítmény egyensúlyban 
tartása. A piacon az ARM processzor terveit vásárolja minden félvezetőgyártó. Amellett, hogy 
az energiafogyasztást és a teljesítményt egyensúlyban tartja, kis méretű és alacsony 
tranzisztorszámú. Bizonyos architektúrák modemgyorsítót is használnak a processzormaggal. 
A 4.21. ábra az okostelefonok tipikus ARM processzorának architektúráját mutatja. 

 
4.21. ábra. Okostelefon tipikus ARM processzorának architektúrája [4] 

A modern okostelefonoknak 2, 4, 8 vagy még több alkalmazás-processzora van, amelyek 
természetesen egyre több energiát fogyasztanak. 

4.3.5. A processzorok utasításkészlete, utasítás-végrehajtása és műveleti vezérlése 

„Egy processzor utasításkészlete alatt értjük azoknak az elemi (gépi kódú) utasításoknak az 
összességét, amelyek végrehajtására legalsó, hardverszinten a processzor alkalmas. 

Ez az a szint, amit adott esetben egy programozó felhasználhat, vagy amelyre a fordítóprogram 
egy programot lefordít. Ebből a szempontból a legalsó szint azt jelenti, hogy egy utasítás 

                                                 
105 SDRAM: Synchronous Dynamic Random Access Memory, szinkron dinamikus tetszőleges hozzáférésű 
memória. Szinkron interfésze által vár az órajelre, mielőtt válaszolna a vezérlő információkra, ahol már 
szinkronizált a sínrendszerrel. 
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végrehajtása vagy »huzalozott« módon, áramköri szinten valósul meg, vagy az elemi lépéseket 
vezérlő mikroporgram segítségével” [5]. 

Az utasításkészletben funkcionális feladatuk szerint három főbb utasítástípust 
különböztethetünk meg: 

 adatátviteli, adatmozgató utasítások, 

 művelet-végrehajtó utasítások, 

 vezérlő utasítások. 

Az utasítások többsége a soros utasítás-végrehajtást nem befolyásolja. A vezérlő utasítások egy 
részénél (például ugróutasítások, feltételes elágazások) az utasítás-végrehajtás nem a következő 
utasítással folytatódik. 

Utasításszerkezet alatt az elemi szintű gépi kódú utasításoknak a processzor által közvetlenül 
értelmezhető utasítások felépítését értjük. Az utasításszerkezet határozza meg a processzor 
számára, hogy a bináris értékekkel megadott utasítás részeit hogyan értelmezze. Az 
utasításszerkezet leglényegesebb részei (lásd 4.22. ábra): 

 Műveleti jelrész (opcode, műveleti kód): meghatározza a processzor által végrehajtandó 
műveletet. 

 Operandus-hivatkozások: megadják a művelet végrehajtásához az operandusok helyét, 
illetve azt az értéket, amellyel el kell végezni az utasítást. 

 Kiegészítő rész (módosító rész): kiegészítő információk a műveleti jelrész, illetve az 
operandus-hivatkozások pontos értelmezéséhez. 

 

Műveleti jelrész Kiegészítő rész Operandus-hivatkozások 

4.22. ábra: A számítógépes utasítások elvi felépítése 

Az Intel IA-32 és IA-64 és például az AMD, a DEC VAX processzorok ún. CISC (Complex 
Instructions Set Computer, komplex utasításkészletű számítógép) architektúrájúak. 
Fejlesztésüknél megfigyelhető, hogy a szoftverfejlesztők igényeinek megfelelően bővítik az 
utasításkészletüket. Címzési módjaik és utasításszerkezetük bár átlátható, de változatos. Az 
utasítások végrehajtása mikroprogram-vezérelt módon történik. Ez azt jelenti, hogy az egyes 
gépi utasítások végrehajtásának elemi fázisait egy ún. mikroprogram hajtja végre, amelynek 
mikroutasításai a gép egyes pontjainak állapotát állítják be. Az egyes gépi utasításokat 
megvalósító mikroprogramokat egy csak olvasható memóriában (Read Only Memory, ROM), 
a mikroprogram tárban tárolják. 

Ezen az úton fejlődve, a CISC processzorok mikroprogram-vezérelt utasítás-végrehajtása a 
számítógépek teljesítmény növelésének komoly korlátjává vált az 1970-es évek végére. Ezért 
olyan architektúrát terveztek, amelyben csak a gyakori utasítások szerepeltek. Továbbá az 
utasítások szerkezete és hossza megegyezett, végrehajtásukhoz egy-egy gépi ciklusra volt csak 
szükség. Ezzel kiküszöbölhették a mikroprogramszintet, és a magas szintű programnyelvekről 
a fordítás a korábbi mikroutasítások szintjére történhetett. Ezért és így alakultak ki a RISC 
(Reduced Instructions Set Computer, redukált/csökkentett utasításkészletű számítógép) 
architektúrák. 

Ennek a fejlesztési tervezési stratégiának megfelelő processzorok első képviselőinek, az 1980-
as évek elején a University of Berkeley-n fejlesztett RISC I, RISC II, illetve a Stanford 
University-n kifejlesztett MIPS processzorok tekinthetők. 
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A fent vázolt éles különbségek ma már elhalványulnak a CISC és a RISC utasításkészletű 
processzorok között. Az Intelnél ez elsőként a Pentium Pro-ban valósult meg 1995-ben. Például 
a CISC-ek RISC elvekre épülő magot használnak; a CISC utasításokat RISC-szerű elemi 
utasításokká bontják, és azokat cache-ben (gyorsítótárban) tárolják végrehajtás előtt. Továbbá, 
a modern CISC-ekben is erőteljes a pipelining, szintén nagy regisztertárakat használnak, és 
jellemző az utasítások lehetőleg 1 órajel alatti végrehajtása, sőt a szuperskalárosság miatt 
esetenként több utasítás végrehajtása 1 órajel alatt. Tehát ezek a processzorok ma már csak 
kívülről, a programozó számára, utasítás-architektúrát tekintve (Instruction Set Architecture, 
ISA) CISC-ek. Másik oldalról a RISC processzorok is gyakran rendelkeznek a tisztán CISC-
eknél felsorolható jellemzőkkel. 

A RISC elvet a mikrokontrollerek tervezésénél is kihasználják. Napjainkban a beágyazott 32 
bites RISC processzorok kb. 75%-a az ARM családból származik. Beépítik a hordozható 
eszközökbe: PDA-kba, mobiltelefonokba, médialejátszókba, kézi számítógépkonzolokba és 
számológépekbe; számítógép-perifériákba: merevlemezekbe, asztali routerekbe stb. 

A műveleti vezérlés a gépi utasítások elemi lépéseinek ciklusonkénti végrehajtásához a 
számítógép összes, a művelet-végrehajtáshoz szükséges hardver-részegységének a gépi utasítás 
alapján történő összehangolt irányítását jelenti. A processzor vezérlőegysége (Control Unit, 
CU) végzi vezérlőjeleken keresztül. Az elemi lépések ütemezése csak az órajelnek megfelelően 
történhet (lásd 4.23. ábra). 

 
4.23. ábra. A számítógép gépi ciklusa (Kovács, Knapp, Ágoston, & Budai, Bevezetés a 

számítástechnikába, Budapest, LSI Oktatóközpont, 1999, p. 362) 

A műveleti vezérlés megértéséhez tekintsük át az utasítások végrehajtásának elemi lépéseit 
nagyvonalakban: 

1.lépés: Utasítás-előkészítés. A processzor az utasításszámláló (PC) tartalma alapján letölti 
az főtárból az utasítást és átmenetileg eltárolja a vezérlőegység utasításregiszterében (IR). 

2.lépés: PC tartalmának növelése. A PC tartalmához hardveráramköri úton hozzáadásra 
kerül az aktuálisan végrehajtandó utasítás hossza – most már a következő végrehajtandó 
utasítás címét tartalmazza. 

3.lépés: Utasítás dekódolása. A műveleti kód értelmezése, az utasítás végrehajtásához 
szükséges operandusok címének meghatározása. 

4.lépés: Operandusok előkészítése. A művelet végrehajtásához szükséges adatok kiolvasása 
a főtárból. 

5.lépés: Műveletvégzés. A dekódoláskor értelmezett művelet végrehajtása az előkészített 
operandusokkal. Vezérlésátadó utasítás végrehajtásakor ebben a lépésben a következő 
utasítás címét írja be a processzor a PC-be. 
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6.lépés: Eredmény kiírása. A művelet eredményét a processzor beírja az utasításban előírt 
tárolóhelyre. 

A fenti lépések további részekre bomlanak még fel, elemi lépésekre, amelyek 
órajelciklusonkénti végrehajtása az áramköri megvalósítás szintjén lehetővé teszik az 
adatútvonalak vezérlési pontokon keresztüli megnyitását, lezárását és állapotjelzők beállítását 
stb. (lásd 4.24. ábra). Mindezek együttesen képezik a számítógép műveleti vezérlését. 

 

PC = utasításszámláló regiszter, IR = utasításregiszter, OP = műveleti kód, 
AC = akkumulátor, MAR = memória-címregiszter, MDR = memória-adatregiszter, 

PAR = periféria-címregiszter, PDR = periféria-adatregiszter 

4.24. ábra. Az adatútvonalak lépésenkénti – az órajel ütemében történő – nyitása, zárása vezérlési 
pontokon keresztül valósul meg [7] 

A műveleti vezérlést a számítógépekben kétféleképpen lehet megoldani: 

 Huzalozott módon: hardveráramkörökkel, amelyek a processzorba beépítve irányítják a 
művelet-végrehajtás ciklusonkénti elemi lépéseit. Ezt kombinációs, illetve sorrendi 
áramkörökkel valósítják meg, amelyek legtöbbször ún. programozható logikai 
áramkörök (Programmable Logic Array, PLA). Ez a megoldás a RISC processzorokra 
jellemző. 

 Mikroprogramozott módon: az utasítás-végrehajtás ciklusonkénti elemi lépéseit a 
vezérlőegységhez tartozó ROM tárolóban található mikroprogramok vezérlik. A gépi 
kódú utasítások műveleti jelrésze dekódoláskor egy-egy mikroprogram lefutását indítja 
el. A mikroprogram-utasításokat végrehajtva történik az utasítás elemi lépéseinek 
vezérlése. Ez a megoldás a CISC processzorokban alkalmazott. 
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4.3.6. Utasítás végrehajtás gyorsítása 

A modern processzorok teljesítmény-növelésének egyik módja minden részegységének, 
áramkörének folyamatosan hasznos munkára fogása. Erre az egyik elterjedt megoldás az 
utasítások soros végrehajtása helyett a párhuzamos végrehajtásuk. Ennek alapja, hogy a 
gépi utasítások végrehajtásának elemi lépései/fázisai a processzor más-más részegységét veszik 
igénybe. 

Legegyszerűbb esetben az utasítás-végrehajtás három lépésre/végrehajtó egységre bontható: 

 Fetch: utasításlehívás. A sínvezérlő logika végzi. Az IP által mutatott memóriacímről 
az IR-be kerül a soron következő utasítás. 

 Decode: dekódolás. A CU értelmezi az utasítást, meghatározza az operandusok címét, 
valamint azt, hogy mely áramköröket kell nyitni-zárni az utasítás végrehajtásához. 

 Execute: végrehajtás. Az ALU elvégzi az utasításban előírt műveletet. 

Az esetek egy részében miután a processzor fenti részegységei végeztek egy-egy utasítás 
kapcsán a munkájukkal, rátérhetnek a következő utasítás ugyanezen részfeladatának a 
végrehajtására. Ez eredményezi a pipeline, vagy átlapolt utasításfeldolgozást (csővonal, 
adatcsatornás, futószalag-utasításfeldolgozást). 

Öt utasítás három lépésben való soros végrehajtása 5 3 15 ciklusnyi időt igényel, ahogy 
4.25. ábra mutatja. 

ciklus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

lépés F1 D1 E1 F2 D2 E2 F3 D3 E3 F4 D4 E4 F5 D5 E5 

4.25. ábra. Öt utasítás soros végrehajtása [3] 

Az öt utasítást átlapolt, pipeline szervezéssel végrehajtva, viszont csak 5 2 7 ciklusnyit 
igényel, ahogy 4.26. ábra szemlélteti. 

ciklus 1 2 3 4 5 6 7 

lépés F1 D1 E1     

  F2 D2 E2    

   F3 D3 E3   

    F4 D4 E4  

     F5 D5 E5 

4.26. ábra. Öt utasítás átlapolt, párhuzamos végrehajtása [3] 

Általában az mondható, hogy ha az utasítások száma magas, például 100 000, akkor a soros 
utastás-végrehajtás 100 000 3 300 000 ciklusával szemben a pipeline utasítás-
végrehajtáshoz csak 100 000 2 100 002, vagyis egyharmadnyi ciklusidő szükséges. 

Az i8088 az utasítássorral alakít ki egyfajta pipeline-t (lásd 4.14. ábra). 

Az utasítások végrehajtása több lépésre is felbontható, például utasítás lehívása, dekódolása, 
operandusok címszámítása és lehívása, műveletvégzés, eredmény utasításban megadott helyre 
írása. A fejlettebb processzorokban esetenként igen mély (sok fázísú) utasítás-végrehajtási 
pipeline-t alkalmaznak. A pipeline utasítás-feldolgozást alkalmazó CPU-kat utasításszinten 
párhuzamos működésű (Intruction Level Parallel, ILP) processzoroknak nevezzük. 
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A magonkénti műveletvégző egységek számának növelésével a pipelie-nok egymás mellett 
működnek, esetenként egy gépi ciklus alatt több utasítást végrehajtva. Ez utóbbi processzorokat 
szuperskalár processzoroknak nevezzük. A több pipeline működésének feltétele, hogy a CPU 
műveletvégző egységeihez párhuzamos működésre képes belső adatutak, buszok is 
rendelkezésre álljanak. 

A pipeline feldolgozásnál az ugyanahhoz a programhoz tartozó utasítások végrehajtása 
alapvetően soros, átlapolt módon történik, míg a szuperskalár feldolgozásnál az ugyanazon 
programhoz tartozó utasítások sorából kiválasztott 2-4 egymástól független utasítás egyidejű, 
párhuzamos végrehajtása történik különböző műveletvégző egységeken. 

4.4. Adatátvitel a számítógép és a csatlakoztatott perifériák között 

4.4.1. Sínrendszer 

A számítógép sínrendszere/vezetékrendszere biztosítja egyes részegységeinek az 
összeköttetését, illetve vezérlését. A vezetékek lehetnek „szabadon” a számítógépházban vagy 
azon kívül vagy az alaplapra és a bővítőkártyákra integrálva. A vezetékeken adatok, címek és 
vezérlőjelek továbbítódnak. A sínrendszerhez kapcsolt csatlakozókon keresztül lehet külső 
egységeket kötni a számítógéphez. Vagyis a sínrendszer biztosítja a kommunikációt a 
processzor, a főtár és a perifériainterfészek között. A sínrendszerhez a vezérlőkártyák a 
kártyahelyekbe (bus slots) helyezve kapcsolódhatnak. 

A vezérlősínen a processzor küldi, valamint fogadja az eszközöktől érkező állapotjeleket – 
például egy eszközre adatok írásakor az annak megfelelő logika lesz aktív. Az adatsínen 
továbbítódnak a feldolgozandó adatok. A processzor a címsínen adja meg, hogy mely eszközzel 
akar kommunikálni. 

A címsín szélességének és az általa megcímezhető memóriamértnek a nagyságát 4.27. ábra 
mutatja. A 64 bites architektúrákban gyakran csak 48 bit széles címeket használnak, mert a 64 
bites címzés túl sok architekturális elemet, komplexitás-növekedést, kihasználatlan lehetőséget 
nyújtana. 

Címbusz 
szélessége Memóriaméret 

(bitszám) (bájt) (bájt)

16 216 65.536 64 KB

20 220 1.048.576 1 MB

24 224 4.194.304 4 MB

32 232 4.294.967.296 4 GB

36 236 68.719.476.736 64 GB

48 248 281.474.976.710.656 256 TB

4.27. ábra. Címsínek szélessége és azokkal megcímezhető memóriaméretet 

A személyi számítógépek hajnalán az 4.28. ábra által mutatott egyetlen sínrendszer kapcsolta 
össze a processzort, a főtárat (RAM) és az I/O eszközöket. A sínre kapcsolt részegységek 
ugyanazzal a viszonylag kis sebességgel kommunikáltak. Ekkor még a processzor és a memória 
relatíve kis sebessége miatt a sínrendszer és az összes rákapcsolt eszköz azonos sebességgel, a 
CPU órajelével kommunikált (Intel 8088 4,77 MHz). 
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4.28. ábra. Az XT PC kommunikációs architektúrája (Buda, Vári-Kakas, & Berecz) 

A PC-k kommunikációs architektúrája évtizedekig sínrendszer volt. Bár ma, az újabb 
kommunikációs csatornákat is sínrendszernek nevezzük, ezek más felépítésűek és működésűek. 

A processzor, a főtár (RAM) és a grafikus kártya teljesítménye hamarosan úgy megnőtt, hogy 
különválasztották az azokat összekötő helyi síneket (local bus), illetve kommunikációs 
csatornákat, valamint az I/O eszközvezérléseket összefogó I/O sínrendszert. A CPU–RAM 
összekötésére rendszersínt (system bus), a GPU–RAM összekötésére grafikus sínt, a 
nagyteljesítményű CPU-chipset kommunikációjára külön csatornát hoztak létre. Továbbá a 
háttértárak és az I/O eszközcsoportoknak külön külső sínrendszert alakítottak ki, amelyet 
vezérlő (host adapter) csatlakoztatott a számítógép I/O sínrendszeréhez. A mára így kialakult 
asztali számítógép architektúrát mutatja 4.29. ábra. 

 
4.29. ábra. A PC kommunikációs architektúrája napjainkban [1] 

A PC-kben általában az alábbi I/O buszok valamilyen kombinált alkalmazásával 
találkozhatunk: 

 PCI sín: a következő fejlődési lépést a PCI (Peripherial Component Interconnect) 
sínrendszer szabvány jelentette, amelynek első változatát az Intel 1992-ben tette közzé. 
A Pentium gépcsaládba tartozó számítógépek az 1990-es években általánosan használt 
I/O sínrendszere. Ezután a legnagyobb szervergyártók a PCI-t a szélessávú 
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összeköttetést igénylő interfészek (Gigabit Ethernet, üvegszálas, Ultra3SCSI) miatt 
fejlesztették tovább, hogy 1999-ben megjelenhessen a PCI-X szabvány.  
A PCI sínhez 10 db PCI egység (PCI-Agent) kapcsolható, például SCSI adapter, a 
hálózati csatoló (például Ethernet), monitorvezérlő kártya. Fizikai megvalósításukat 
tekintve a PCI-egységek alaplapra integráltak vagy a PCI sín slotjaiba illeszthető PCI 
kártyák. 

 PCI Express (PCIe, PCI-E) sín: fejlesztő cégek által 2003-ban készült el ennek a 
szabványnak az első verziója. Nagy teljesítményű, az eszközök közötti soros pont-pont 
összeköttetéssel valósul meg a kommunikáció az I/O eszközök között, sőt a hálózati 
csomópontokkal, más processzorokkal, tároló alrendszerekkel is. A kommunikációs 
vonalak fizikai megvalósítása lehetővé teszi az üvegszálas összeköttetést. Egy I/O 
kapcsolatrendszer (switch) adatátvitel összteljesítménye meghaladja a 10 Gbit/sec-ot, a 
hozzátartozó adatutak (lane) teljesítménye pedig legalább 2,5 Gbit/sec. 

A PCIe-ben a soros pont-pont összeköttetés alapeleme fizikai szinten két-két vezetékpárból 
épül fel: az egyik adatküldésre, a másik adatfogadásra szolgál. Ezek az adatutak (lane, sáv) 
egyidejűleg kétirányú adatátvitelre (full duplex működés) is képesek. Az adatúton logikailag a 
8 bites adatcsomag alkot egy alapegységet. Egy-egy adatút bájtsorozatokat (byte stream) visz 
át (lásd 4.30. ábra). 

 
4.30. ábra. A PCI Express sín egy adatútja [1] 

A PCIe sín különböző teljesítményű összeköttetései az adatutak többszörözésével jönnek létre 
– ezeket a szabvány linkeknek nevezi. A linktípusokhoz bővítőkártyahely-változatok tartoznak 
(lásd 4.31. ábra). 

 PCI Express ×4 
 PCI Express ×16 
 PCI Express ×1 
 PCI Express ×16 
 Hagyományos PCI (32 bit) 

 
4.31. ábra. PCI-E és PCI kártyahelyek [1] 
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A jelenlegi PC-kben a processzor-memória sínt két változatban működtetik (lásd 4.32. ábra): 

 Rendszersín (Front Side Bus, FSB) architektúra. A Core i7 Nehalem mikroarchitektúra 
(2008) előtti processzorokban a RAM vezérlőáramkörök az alaplapi vezérlőáramkör 
készlet (chipset) északi részében, a grafikus és memóriavezérlő hubnak (Graphical and 
Memory Controller Hub, GMCH) nevezett részben voltak. A GMCH-t és a processzort 
az FSB kapcsolta össze. Tehát az FSB-n folyik az adatátvitel a processzor és a főtár, 
valamint az I/O sínrendszerre csatlakozó eszközvezérlések között (lásd 4.32. ábra bal 
oldalát). 

 A Nehalem mikroarchitektúrában a RAM vezérlőáramköröket integrálták a 
processzorba, ezért a memóriavezérlő a processzorból kiinduló közvetlen, csak erre a 
célra szolgáló csatornán keresztül kommunikál a RAM-mal. A processzor és az I/O 
eszközök adatforgalmát nagyteljesítményű DMI (Direct Media Interface) vagy QPI 
(Quick Path Interconnect) csatorna bonyolítja (lásd 4.32. ábra jobb oldalát). 
A DMI interfészszabvány: 

o az alaplapon az alaplapi áramkörkészlet (chipset) északi és déli hídját kapcsolja 
össze, vagy  

o a korszerű processzor-architektúrákban, amelyekben az északi híd betolásra 
került a processzorba, a processzort és a chipset déli hídját (perifériavezérlő hub) 
kapcsolja össze. 

A DMI és az XPI legtöbb jellemzője megegyezik a PCIe sínével (pont-pont 
nagyteljesítményű soros összeköttetés, többszörös adatutak). A DMI legtöbb 
megvalósításában 4x linket használ, 1.0 verziójában 10 Gbit/sec, a 2.0 verziójában 20 
Gbit/sec adatátviteli teljesítménnyel. 

A QPI-t az Intel szerverekhez fejlesztette ki 2008-ban. QPI összeköttetéspár 
összekapcsolhat egy processzort egy vagy több más processzorral vagy több I/O vezérlő 
hubbal, vagy processzorba épített memóriavezérléssel a processzorok által közösen 
használt és saját RAM-juk eléréséhez. 

 
4.32. ábra. FSB és DMI processzor-memória sín106 

                                                 
106 David Coleman, Michael Mirmak: The Essentials of the Intel® QuickPath Interconnect Electrical 
Architecture Intel Press, http://noggin.intel.com/content/the-essentials-of-the-intel-quickpath-interconnect-
electrical-architecture, megtekintve: 2013. 
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A többmagos Nehalem processzorokban a magok közti belső és a főtárral való kommunikáció 
is a QPI összeköttetéseken keresztül történik (lásd 4.33. ábra). 

 
4.33. ábra. FSB és DMI processzor-memória sín [8] 

A Pentium II processzortól a rendszersín architektúrájú PC-k Dual Independent Bus (DIB) 
felépítésűek (lásd 4.34. ábra). Két, egymástól független működésre képes sínrendszer köti össze 

 FSB (Front Side Bus): a processzort a RAM modulokkal, fizikailag a RAM-ot és az 
alaplapi vezérlőáramkör-készletet a processzorral. Ezért ezek az eszközök az FSB 
órajele által meghatározott sebességgel működnek. A negyedik generációs 
processzoroktól (486DX2 és DX4) kezdve a processzor belső órajele az órajelszorzó 
alkalmazásával magasabb lehet a rendszersín órajelénél. 

 BSB (Backside Bus): a processzort az L2 cache-ssel köti össze. 

 
4.34. ábra. Az FSB és a BSB (Buda, Vári-Kakas, & Berecz) 

Az 1990-es évek második felétől megnövekedett az adatforgalom az I/O buszon a valósághű, 
illetve a mozgóképek megjelenítése miatt. Megjelentek a nagyfelbontású monitorok, a 3D 
grafika, illetve a játékprogramok és a nagyfelbontású filmek. A szűk keresztmetszetet először 
a PCI sín adatátviteli teljesítménye jelentette, amelyre egyszerre több nagy sebességű eszköz 
csatlakozhatott. 
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Erre megoldásként a PCI protokollt nagyrészt változatlanul felhasználva, pont-pont, nagy 
teljesítményű adatátviteli kapcsolatot létesített a processzor és a RAM (Front Side Bus) és a 
monitorvezérlő kártya között az Intel a Pentium II processzorcsaládnál. Ez a gyorsított grafikus 
portra vonatkozó sínszabvány az AGP (Accelerated Graphics Port) lett, amely a 2000-es évek 
közepére a 16 adatutas PCIe elterjedésével háttérbe szorult. A 16 adatutas PCIe-t szinte csak a 
grafikus alrendszerhez használják fel – ezért szokás PCI Express for Graphics-nak (PEG-nek) 
nevezni. 

A PCIex16 összeköttetés a grafikus kártyát és 

 kezdetben az alaplapi vezérlő áramkörkészlet (chipset) északi hídját (GMCH); 
 a Nehalem mikroarchitektúrától a processzort (és a processzorba integrált 

memóriavezérlőt) 

köti össze. 

4.4.2. Az adatátvitel típusai 

A személyi számítógépek és a perifériák közötti adatátvitelnek három fő módszere van: a 
programozott adatátvitel, a megszakításos adatátvitel és a közvetlen memóriahozzáférés. 
Ezeket tekintjük át nagyvonalakban az alábbiakban. 

Programozott adatátvitel: az adatátvitellel kapcsolatos összes műveletet a program vezérli. 
Ebben az esetben 

1. lépés: Az I/O adatátviteli műveletek végrehajtása előtt a számítógép kiolvassa a periféria 
állapotát leíró adatokat az I/O interfészek erre szolgáló állapotregiszteréből. Az I/O 
eszköz állapotregiszterében beállítja a megfelelő biteket, ha jelezni akarja 
adattovábbítási igényét, illetve az állapotregiszter megfelelő bitjeit vizsgálja meg a 
program, ha adatátvitelt akar megvalósítani egy I/O eszközzel. Utóbbi esetben addig 
kell folyamatosan végeznie a programnak a vizsgálatot, amíg meg nem állapítja az 
eszköznek az I/O művelet végrehajtására való alkalmasságát. Az állapotbitek ismételt 
ellenőrzése, vagyis az állapotellenőrző ciklus – főként több periféria esetén – a 
processzor idejének pazarlásával jár. 

2. lépés: Megtörténik az adatküldés a számítógépből a perifériához vagy az adatátvétel a 
perifériától. Ehhez az I/O interfészek egy adatregisztert (puffert) használnak. 

A programozott I/O-nak két típusai van: 

1. Feltétlen adatátvitel: az adatok küldésére/fogadására mindig kész perifériát feltételez, és 
nem szükséges az állapotellenőrzés. Ilyen adatátvitel például a számítógépen levő 
jelzőlámpák (led kijelzők) felgyújtása. 

2. Feltételes adatátvitel: a CPU először megvizsgálja a periféria állapotregiszterét, és az 
adatforgalom csak akkor indul meg, amikor a periféria készen áll rá. 

Megszakításos adatátvitel: azért hogy a processzor sebessége ki legyen használva, a 
számítógép rendelkezik ún. megszakításvezérlő elektronikai részegységgel, amelyen keresztül 
az I/O eszközök jelezhetik adatátviteli igényüket a CPU-nak. A futó program megszakítása után 
a processzor kiszolgálja az I/O eszközt. 

A megszakításkérés kiszolgálása során az alábbi lépéseket végzi el a processzor: 

1. Megállítja az éppen futó programot. 
2. Eltárolja a memóriaveremben az épp futó programra vonatkozó azon adatokat, 

amelyeket a főprogram későbbi folytatásához meg kell őrizni (például a PC és a 
flagregiszter tartalmát). 
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3. Elindítja a megszakítást kiszolgáló rutint (például az I/O eszköz által igényelt 
adatátvitelt). 

4. Befejezi a megszakítás kiszolgálását. 
5. Visszaállítja a megszakított program folytatásához a processzort abba az állapotba, 

amelyben az a megszakítás érkezésekor volt (például a veremből visszatölti a PC-be és 
a flagregiszterbe a megszakításkori tartalmukat). 

A megszakításoknak három fő típusa van: 

 Külső megszakítások: egy vagy több I/O eszköz generálja. 
 Belső megszakítások: a processzor hozza létre, hogy sajátos feltételek vagy hibák 

előfordulását jelezze (például rendszerelem meghibásodását, áramkimaradást). 
 Szoftverrel generált, szimulált megszakítások: például hibakereséshez (dibugghoz) 

meghatározott címeken megszakítjuk a program futását és megjelenítjük a tároló-
tartalmakat. 

A megszakítás-rendszernek prioritásuk (fontosságuk) szerint különbséget kell tennie a 
megszakítás-források között, és a processzornak fontosságuk szerinti sorrendben kell 
kiszolgálnia a megszakításokat. Ezen kívül bizonyos megszakítások időszakosan letilthatók 
(maszkolhatók), míg mások nem maszkolhatók (például súlyos hardverhiba), azonnal ki kell 
szolgálni őket. 

Közvetlen memóriahozzáférés (Direct Memory Access, DMA) esetén közvetlen az adatátvitel 
a főtár és az I/O készülék között, a processzor igénybevétele nélkül. Az adatátvitelt a DMA-
vezérlő irányítja, amely leegyszerűsített processzorhoz hasonló hardveregység. A 
számítógépben általában több DMA-vezérlő van. 

Fő pozitívuma ennek a módszernek, hogy egyrészt a DMA mentesíti a processzort az adatátvitel 
közvetlen vezérlése alól, másrészt a nagysebességű I/O eszközöknek közvetlen adatforgalma 
lehet a főtárral (lásd 4.35. ábra). 

 
4.35. ábra. A közvetlen memória-hozzáférés elve [7] 

A DMA és a CPU kommunikációjuk során egyrészt megszakításokat alkalmaznak: a DMA-
vezérlő adatátviteli kérelmének jelzéséhez, a processzor az engedély megadásához, a DMA-
vezérlő az adatátvitel befejezésének jelzéséhez. A főnök ebben az esetben is a processzor, 
amely az I/O művelet végrehajtásához szükséges információkat átadja a DMA-vezérlőnek, 
amely az adatátvitel elvégzése után a befejezésről értesíti a processzort. 

A processzor a DMA-adatátvitel megkezdése előtt feltölti a szükséges adatokkal a cím-, a 
számláló- és az állapotregisztereket, és azután engedélyezi a DMA-átvitel megkezdését. 

4.4.3. Interfészek 

A változatos célra készült perifériák és háttértárolók sebessége és működése eltérő, ezért 
közéjük és a PC I/O sínrendszere közé olyan interfészeket (perifériasín, csatoló, adapter, 
[angolul interface] vezérlőegység) iktattak, amelyek összekapcsolhatóságukat és 
együttműködésüket biztosítják. 
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Az I/O eszköz interfészek (vagy perifériainterfészek) a perifériáknak a PC I/O sínrendszeréhez 
kapcsolódásukat biztosítják. Fizikai megvalósításuk szerint lehetnek: 

 alaplapra integráltak: az interfészáramköröket a chipset tartalmazza vagy 
 alaplapba helyezhető kártyák (például grafikus, hálózati kártya) vagy 
 periféria-sínrendszerek (például USB). 

A port „A számítógépnek az a része, amely a perifériális eszközökkel tart kapcsolatot. A portot 
a processzor egy vagy több címezhető tárolóhelynek látja, amelyeket az I/O eszközökkel való 
kommunikációban adatok küldésére vagy fogadására tud használni” [9]. 

Az interfészek legfontosabb feladatai, amelyekhez portok szükségesek, az alábbiak: 

 Sebességkülönbség áthidalása: adatok pufferregiszterekben való átmeneti tárolása. 
 Utasítások kiadása I/O eszközöknek: a perifériák működésére vonatkozó utasításokat 

parancsregiszterekben fogadják és tárolják átmenetileg a perifériák. 
 I/O eszközök állapotáról processzor informálása: állapotregisztereken keresztül. 
 Kapcsolattartás a processzor és az I/O eszközök között: kommunikációs protokollal. 
 Adatkonverzió: a periféria- és az I/O sín formátumai között. 

Az eszközöknek típusuk méretétől, bonyolultságuktól függően kisebb-nagyobb I/O 
címtartomány van lefoglalva. 

Most tekintsük át az asztali gépeknél és a laptopoknál általánosan előforduló interfészeket. 

USB (Universal Serial Bus, univerzális soros busz) 

Az USB szabvány soros működésű periféria-buszrendszert specifikál. Bár eredetileg a 
viszonylag kis teljesítményű perifériák (például egér, billentyűzet) számára készítették, a 
jelenlegi 3.0-ás verzióval, amelynek sebessége több mint 600-szorosa az eredetinek, 640 
MB/sec, változatos célra szánt perifériatípusok is csatlakoztathatók a számítógéphez. 
Jellemzően az USB portra csatlakoztatható: pendrive, nyomtatók, digitális kamera, játékkonzol, 
külső lemez (eSATA V3-tól). 

Az USB sín az I/O buszhoz a chipset I/O vezérlő áramkörei között található USB host adapterrel 
kapcsolódik (lásd 4.36. ábra). 

 
4.36. ábra. Az USB architekturális felépítése (Buda, Vári-Kakas, & Berecz) 

Az USB hálózat emeletes csillag szerkezetű (tiered star topology), amelyben az eszközök a 
szinteken hubokhoz csatlakoznak (lásd 4.37. ábra). HUB-onként 127 USB-eszközt és 
maximum 5 hubot tud kezelni. 
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4.37. ábra. Az USB architekturális felépítése (Buda, Vári-Kakas, & Berecz) 

Az USB eszközök kezelése kényelmes, hiszen a szabvány Plug and Play (PnP, P&P, 
csatlakoztasd és használd) perifériatelepítést végez. A kis áramfelvételt igénylő perifériák 
tápellátása magán az USB-kábelen keresztül is lehetséges. 

PATA (Parallel ATA) és SATA (Serial ATA) csatoló 

Az eddigi ATA szabványokat PATA-nak (Parallel ATA, párhuzamos ATA) nevezik. A soros 
átvitelű ATA csatolót SATA (Serial ATA) csatolónak nevezték el, amelynek specifikálása 
minőségi változást jelentett a szabvány történetében. 

A SATA csatoló előnyös tulajdonságai a PATA-hoz képest, hogy 

 Csökkent a kábel vezetékszáma (lásd 4.38. ábra). 
 Sínmegosztás helyett külön pont-pont kapcsolat lett minden meghajtóval. 
 Gyorsabb lett az adatátvitel (SATA V3.2, SATA Express = PCIe sín SATA szoftver 

protokollal 8 Gbit/s-16 Gbit/s [2012]). 
 Alacsonyabb amplitúdójú jelek szükségesek (5 V helyett 250 mV). 
 Hibaellenőrzésre és hibajavításra képes (32 bites CRC107-kód alkalmazásával). 
 Az eszköz cserélhető működő gépben is (hot swapping). 
 A lemez olvasófejének mozgását az NCQ108 optimalizálja. 

 
4.38. ábra. PATA és SATA csatlakozó109 

                                                 
107 CRC: Cyclic Redundancy Code. 
108 NCQ: Nativ Command Queuing. 
109 Gayan ki Vandar: What Is Difference Between Sata And Pata Hard Drives, 2017.11.30., 
https://www.youtube.com/watch?v=lWkQW09xk3c, megtekintve: 2019.05.05. 
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Szoftverszempontból a régi PATA és az új SATA kompatibilis. 

SCSI (Small Computer System Interface) és SAS (Serial Attached SCSI) interfész 

A SCSI (ejtsd szkázi), azaz kisszámítógép-rendszer interfész szabványos csatoló önálló 
sínrendszerként működik. Fizikai megvalósításában lehet PCI kártya vagy alaplapra integrált. 
A megnevezés kissé megtévesztő, mert a SCSI-t nem csak kisszámítógépes rendszerekben 
alkalmazzák (hanem például multiprocesszoros rendszerekben, nagyteljesítményű szerver-
konfigurációkban is). Valamint a SCSI sínrendszer nem a klasszikus értelemben vett interfész. 

A SCSI fontosabb jellemzői a következők: 

 Intelligens csatoló, ha megkapja a kommunikációra vonatkozó adatokat, akkor azt a 
processzort nem terhelve önállóan intézi, ezáltal segíti a multitasking üzemmódot. 

 Sínrendszer, amelyre különböző típusú, „SCSI eszközök” csatlakoztathatók, például 
merevlemezek, streamerek110, nyomtatók, szkennerek stb. 

 A különböző SCSI-szabványok szerint a sínre csatlakozó eszközök 8, 16 vagy 32 bit 
szélességben kommunikálhatnak. 

 Az ATA-nál gyorsabb lemezek is csatlakoztathatók a PC-hez. 
 A SCSI csatolók és lemezek műszaki megbízhatósága általában jobb az ATA-nál, ennek 

megfelelően áruk is magasabb lehet. 

Az adatátvitel szabályait a SCSI sínen a SCSI-1, -2, -3 szabványokban specifikált sínprotokollt 
határozza meg. Eszerint A SCSI sínre csatlakozó eszközök lehetnek adatátvitelt kezdeményező 
(Initator vagy Master), illetve az adatátvitelben résztvevő (Target vagy Slave) eszközök. A PCI 
sínhez csatlakozó host adapter eszköz mindig Initiator. A sínhez csatlakozó eszközt címe 
(SCSI-ID) azonosítja. Az adatvonalak bitjei egy-egy eszköznek felelnek meg a sínfoglalás 
(arbitráció) alatt, például 8 bites adatsín esetén a host adaptert a 7-ik bit azonosítja, a többi 
eszköz a 6, 5 ... 0 kis helyi értékű bit (lásd 4.39. ábra). 

 
4.39. ábra. Az SCSI host adapter és a sín felépítése (Buda, Vári-Kakas, & Berecz) 

A SAS szabvány 2004-ben olyan pont-pont, soros kommunikációs protokollt specifikált, amely 
lényegesen gyorsabb adatkapcsolatot valósít meg a SCSI interfésznél, ugyanakkor a 

                                                 
110 Streamer: Archiválásra használt nagykapacitású, lassú, cserélhető elektromágneses szalagos adattároló eszköz. 
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kommunikáció továbbra is SCSI vezérlőparancsokkal történik. További előnye a SATA 
meghajtókkal való kompatibilitás. 

A SAS csatoló bővítő kapcsolótáblájával (Expander Board) kialakíthatók Host Bus Adapterből 
(Initiator) és több (a SCSI korábbi 6-os korlátja helyett maximum 65 535) tároló 
végkészülékből (Target) álló konfigurációk is (lásd Hiba! A hivatkozási forrás nem 
található.). 

 
4.40. ábra. A SAS interfész bővítő kapcsolótábla111 

Firewire 

A Firewire sínrendszer első változatát az SCSI kiváltására hozták létre, majd az egyre nagyobb 
szerephez jutó közepes teljesítményű adatátvitelt igénylő multimédiás, grafikus perifériák miatt 
fejlesztették tovább. Napjainkban a Firewire sín már alaplapra integrált szolgáltatás, de az USB 
nagyteljesítményű verzióinak megjelenése után jövője megkérdőjelezhető. 

A Firewire legfontosabb jellemzői: 

 Adatátviteli sebesség 50 MB/sec (IEEE 1394a 2000), illetve 400 MB/sec (IEEE 1394b 
2002. 

 Soros átvitel. 
 Maximum 63 periféria láncba felfűzve (daisy-chain topológia). 
 Gigabit Ethernet csavart érpárral (IEEE 1394c 2006). 

További csatlakozók 

A hálózati csatlakozók (LAN, Local Area Network) közül az Ethernet az elterjedt. A hálózati 
kártyát az alaplap megfelelő kártyahelyébe csatlakoztathatjuk. Ez teremti meg az I/O busz 
hardveráramkörei és a helyi hálózat között a kapcsolatot: I/O sínrendszer interfészen keresztül 
adatok fogadása és pufferelése; helyi hálózat típusának megfelelő kódkonverziók után a LAN 
kommunikációs protokolljának megfelelő formában azok hálózati interfésznek átadása stb. 

Az asztali számítógép és a laptop további csatlakozói lehetnek még az alábbiak. 

 PS/2: billentyűzet és egér csatlakozója – leváltotta az USB (lásd 4.41. ábra). 

 
4.41. ábra. PS/2–USB átalakító112 

                                                 
111 Sio Fu: Serial Attached SCSI - New Interface, New Storage Rack? 2005.09., 
http://www.storagesearch.com/sas-art3.html alapján. 
112 Tim Fisher: What Are PS/2 Ports and Connectors? 2018.11.19., https://www.lifewire.com/ps-2-port-2625972, 
megtekintve: 2019.05.05. 
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 Game port: joystick, gamepad és más játékvezérlők csatlakozója – leváltotta az USB 
(lásd 4.42. ábra). 

 
4.42. ábra. Gameport–USB port átalakító113 

 VGA, DVI, DisplayPort, HDMI: monitorok csatlakoztatásához; utóbbiak modernebbek 
(lásd 4.43. ábra). 

 
4.43. ábra. VGA, DVI, HDMI, DisplayPort114 

 S-Video: audió-, videó csatlakozó (lásd 4.44. ábra). 

 
4.44. ábra. S-Video csatlakozó115 

                                                 
113 The Blue Chip Kft.: Gembird USB-Gameport aktív konverter, https://www.bluechip.hu/termek/gembird-usb-
gameport-aktiv-konverter, megtekintve: 2019.05.05. 
114 Bruceb News: The Confusing World Of Video–VGA, DVI, HDMI & DisplayPort, 
https://www.brucebnews.com/2014/08/the-confusing-world-of-videovga-dvi-hdmi-displayport/, megtekintve: 
2019.05.05. 
115 Gretchen Siegchrist: What Is S-Video? https://www.lifewire.com/s-video-definition-1082148, megtekintve: 
2019.05.05. 



125 
 

4.5. A számítógép indítása 

A számítógép elindulásának folyamatát nagy vonalakban 4.45. ábra mutatja. 

 

1. Gép bekapcsolása. 
2. BIOS betöltő programjának lefutása. 
3. BIOS az MBR-t (Master Boot Record) használva 

meghatározza a betöltendő operációs rendszer helyét 
és elindítja azt. 

4. Az operációs rendszer fut a főtárból. 

4.45. ábra. A számítógép elindulása 

A számítógép bekapcsolásakor egy feszültségvizsgáló áramkör lép működésbe, amely 
megvizsgálja az elektromos be-/kimenetek jelszintjeit. Ha ezeket megfelelőnek találja, akkor 
elindul az alaplap órajel generátora; megszűnik a processzor működését leállító „reset” jel; az 
utasításszámláló regiszterben tárolt, a ROM BIOS-ra mutató címen található utasítással 
megkezdődik a BIOS programjának végrehajtása. A BIOS először azt dönti el, hogy hideg vagy 
meleg indítás volt-e – ehhez egy jelzőt vizsgál meg a főtárban. Hidegindításkor a BIOS POST 
(Power-On Self Test) programja elkezdi a hardver tesztelését és inicializálását. Ehhez 
felhasználja a hardverkomponens BIOS-át is, ha van. Ellenőrzi a hardverkomponensek 
működőképességét, és felépíti hozzájuk az operatív memóriában az I/O rutinjaikat kezelő 
eszközkezelő programrészeket. 

A POST nagy vonalakban a következőket végzi el: 

 Processzor vizsgálata. 
 CMOS-ra és BIOS-ra tesztösszeg előállítása, összehasonlításuk a letároltakkal. 
 DMA-vezérlő tesztelése és üzembeállítása. 
 USB és billentyűzet tesztelése és működésbe állítása. 
 Operatív memória első 64 KB-os részének tesztelése. 
 Megszakítási rendszer tesztelése és üzembe állítása. 
 Cache-vezérlő tesztelése és inicializálása. 
 Monitorvezérlő kártya tesztelése és működésének beindítása (ha hibás, füttyjellel jelzi). 
 Memórianagyság meghatározása a CMOS adatokból és a memória tesztelése. 
 CMOS RAM-ban megadott booteszköz tesztelése és inicializálása. 

Ha a felhasználó nem indítja el a Setup programot, akkor a POST befejezi működését, és átadja 
a vezérlést a BIOS operációs rendszer betöltését előkészítő részének, a bootprogramnak. A 
bootprogram a Setupban beállított, a CMOS-ban tárolt booteszközről megkezdi az operációs 
rendszer betöltését azzal, hogy a booteszköz ún. bootrekordját betölti a memóriába. A 
bootrekord egy kis programot és a lemez legfontosabb paramétereit tartalmazza. A kis program 
tölti be az operációs rendszer magját, az I/O kezelőrendszert stb. 

A számítógép hardvere nem tud a szoftverekről. Ahogy láttuk, a BIOS képez interfészt a 
hardver és a szoftver között. 

A hardvert működtető szoftverek egyik csoportja a rendszerszoftverek vagy operációs 
rendszerek, a másik az alkalmazói szoftverek. Az IBM PC-kompatibilis számítógépek 
operációs rendszere például az MS-DOS és a vele kompatibilis változatok voltak 1981-től, 
jellemzően 1995-ig. Ezek mellett és után a Windows, amelynek első verzióját 1985-ben adták 
ki, majd 1991-től a Linux disztribúciók. A rendszerszoftverek látják el a számítógép belső 
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funkcióinak irányítását és menedzselését, a hardvererőforrások szoftvereknek való kiosztását. 
Továbbá a rendszerszoftverek közvetítőként is működnek a számítógép felhasználója és 
hardverkomponensek között. Biztosítják a felhasználónak a számítógép kényelmes használatát 
és a számítógép hardverének használatát. 

A rendszerszoftver betöltése után a BIOS a főtárban a hardvereszközök kezeléséhez 
rutingyűjteményként helyezkedik el. Ezt BIOS futtatási szolgáltatásnak (Runtime Service) 
nevezik. A rutinokat az operációs rendszer és a felhasználói programok is elérik a megszakítási 
rendszer segítségével. Megszakítást generál például a billentyűzet gombjainak lenyomása és 
felengedése, az egérbillentyűk lenyomása. 

Sok hardvereszköz esetén a Plug and Play hardver- és szoftverszabvány lehetővé teszi, hogy a 
számítógép automatikusan, felhasználói beavatkozások, beállítások nélkül felismerje azokat, és 
a szükséges konfigurációmódosítást elvégezze. 

4.6. A számítógép tárkezelése 

A számítógépekben többféle tárolóeszköz használatos, amelyek feladata más és más, fontos 
ezek együttműködését biztosítani megfelelő szervezéssel. 

4.6.1. Tárhierarchia 

A processzor működtetéséhez a programutasításokat és az adatokat a megfelelő időben és idő 
alatt kell biztosítani. Ehhez megfelelő tárhierarchiát kell kialakítani különböző működési 
sebességű és kapacitású tárolóeszközökből. A processzorhoz legközelebb a gyors működésű, 
kis kapacitású (például regiszterek), távolabb a nagyobb kapacitású, de lassúbb eszközök 
(például merevlemez, CD stb.) helyezkednek el. A tárhierarchia szintjein lévő 
eszközök/memóriaegységek működését össze kell hangolni. A tárolókezelés feladatait a 
számítógépek tárkezelő hardveregysége (Memory Management Unit, MMU) végzi. Ez az 
egység lehet a processzorba beépített áramkörökből álló (például az Intel processzorokban az 
AddressUnit, AU) vagy önálló hardverelem (például a RISC processzorokban). 

A hierarchia csúcsán a leggyorsabban elérhető és leggyorsabban működő tárolótípus, a regiszter 
áll, majd a processzorba beépített, a CPU és a főtár közötti gyorsítótárak (cache-tárak) 
következnek, ezután a főtár, majd a háttértárak (szintén gyorsítótárral/cache-tárral ellátva), 
amelyekről az adatmentés történhet például tömegtárolókra. A tárhierarchiában a regisztertől 
távolodva a tárak hozzáférési ideje és kapacitása nő, az egységnyi adattárolási költség csökken 
(lásd 4.46. ábra). 

Tárolótípus Regiszterek 
Gyorsítótárak

(cache) 
Főtár 

(RAM) 
Háttértárak
(pl. HDD) 

Jellemző hozzáférési idő 10-9 2 x 10-9 10 x 10-9 5 x 10-3 
Tárkapacitás 
nagyságrendje 

3,5-6,5 kB 4-8 MB 4-16 GB 0,5-6 TB 

Adathozzáférési idő 
Tárolókapacitás 
Tárolási költség 
csökkenése 

növekszik 

4.46. ábra. A tárhierarchia szintjeinek jellemzése (2016-ban aktualizált) 

A processzorbeli regiszterek egyenként általában 80, 64, 32, 16 bitnyi adat átmeneti tárolását 
végzik jellemzően 10-9 sec hozzáférési idővel. A számítógép leggyorsabb, ugyanakkor 
legdrágább tárolóegységei (billenőáramkörökből, ún. flip-flopokból épülnek fel). A modern 
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processzorokban egyre több regiszter található, például mert egyes új utasítástípus-
csoportoknak dedikált regiszterek szükségesek. 

Ezek mellett regisztertárakat is alkalmaznak 8, 16, ... maximum 512 darab általános célú, 32, 
64 bites regiszterrel, hogy csökkentsék a főtárhoz fordulások számát, növeljék az utasítás-
végrehajtás sebességét ezekben elhelyezve ideiglenesen a műveletek operandusait és 
eredményeit. Szuperskalár architektúrájú processzoroknál az ún. regiszterátnevezéshez is 
használják a regisztertömböket, kiküszöbölve azt a problémát, hogy a programok által 
megcímezhető regiszterkészlet kicsi. 

A gyorsítótárak (cache-tárak) tárolókapacitása jellemzően egy nagyságrenddel nagyobb a 
regiszterekénél, és fele olyan gyorsan érhetők el, mint a regiszterek. A használt memóriatípus 
hozzájuk az SRAM (Static RAM). A futó programból, illetve adataiból csak a processzor 
számára épp legszükségesebbeket tartalmazzák, azokat mégis legalább 96%-os 
valószínűséggel. 

A főtár (RAM) az aktuálisan végrehajtás alatt levő programok részeit és az azokhoz szükséges 
adatokat tárolja. A főtár kapacitása nagyobb (néhány GB), de kb. 10-szer lassúbb a 
regisztereknél. 

A programok végrehajtásához aktuálisan nem szükséges programrészeket és adatokat tároljuk 
a háttértárolókon, amelyek még napjainkban is általában mágneslemezek. Tárolókapacitásuk 
ismét egy nagyságrenddel nagyobb, de 5 milliószor lassabbak a regisztereknél. A háttértárakat 
és a lassú perifériákat önálló vezérlőegységekkel és átmeneti puffertárolókkal látják el, amelyek 
biztosítják, hogy az I/O műveleteket a processzortól viszonylag függetlenül tudják végrehajtani. 

4.6.2. A tárolók jellemzői 

Adatok átírhatósága szempontjából (belső tárolóknál): 

A számítógépekben két típusú memória található: az üzemszerűen csak olvasható és az 
üzemszerűen olvasható és írható (a háttértárolókat részletesebben a 4.8.5. fejezet tárgyalja.): 

 ROM (Read Only Memory): üzemszerűen csak olvasható. 
 RAM (Random Access Memory): üzemszerűen írható bele és kiolvasható belőle az 

adat. Ezen belül megkülönböztetjük a dinamikus (DRAM, például főtár) és a statikus 
működésűeket (SRAM, például cache), továbbá az eDRAM-ot és az SDRAM-ot. 

ROM tárolók 

Az angol megnevezéssel Read Only Memory (csak olvasható memória) memóriatípusra a korai 
időkben igaz is volt, hogy csak olvashatók voltak. A technológia fejlődésével egyre 
kényelmesebben és gyorsabban módosíthatók (írhatók), olvashatók és törölhetők lettek – de az 
elnevezésük már nem változott meg. A ROM típusú memóriák lényeges jellemzője, hogy 
áramellátás nélkül (számítógép lekapcsolása, akkumulátor lemerülése után) is megőrzik 
tartalmukat. 

ROM-BIOS 

A számítógép ROM tárolói közül fontosságát tekintve kiemelkedik a ROM-BIOS. A ma már 
flash ROM-BIOS (Basic Input/Output System) a számítógép alaplapján található (lásd 4.47. 
ábra), a hardver és szoftverrészek közötti firmware, amely interfészt biztosít az operációs 
rendszer eszközkezelő részéhez (lásd 4.48. ábra). Továbbá kapcsolatot biztosít az operációs 
rendszer és az elektronika között. 
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4.47. ábra. ROM BIOS116 

 
4.48. ábra. A PC rétegmodellje 

A BIOS tartalmazza a hardvereszközök kezeléséhez szükséges hagyományos alaprutinokat, 
ideértve a számítógép bekapcsolásakor végzett öntesztet (Power on Self Test, POST), a 
konfigurációs paraméterek kezelését (SETUP program) és az operációs rendszer teljes körű 
betöltésének elindítását végző szoftvert (BOOT program), továbbá a PCI autókonfigurációs 
rutinokat, a LAN (Local Area Network, helyi hálózat) és PnP (Plug-and-Play, csatlakoztasd és 
használd) támogatáshoz szükséges programokat is. Tehát a ROM-BIOS program 
bekapcsoláskor megvizsgálja a számítógép részeit, és ha mindent rendben talál, betölti az 
operációs rendszert. 

Egyes speciális célt szolgáló vezérlőkártyák (monitor-, hang-, nyomtató-, hálózati-vezérlő) 
saját ROM-BIOS-t tartalmaznak, amellyel kiegészítik, bővítik a rendszer BIOS lehetőségeit. A 
rendszer BIOS általában a rendszerindítási folyamat elején tölti be ezeknek a BIOS-oknak a 
rutinjait, és adja át annak a vezérlést, hogy a szükséges speciális igényeknek megfelelően 
alakítsa ki, készítse elő a gép működését.  

RAM-tárolók 

A főtár (és a gyorsítótárak, regiszterek) félvezető alapú írható/olvasható építőelemei az ún. 
RAM (Random Access Memory) tárolók. A főtár tárolja a számítógép működése közben az 
operációs rendszernek és az éppen futó programoknak, valamint az azokhoz tartozó adatoknak 
azt a részét, amely a programok futásához éppen szükséges, illetve ide írja a megváltozott 
adatokat. Mivel a programok mérete és erőforrásigénye évről-évre növekszik, a RAM mérete 

                                                 
116 Jeff Tyson: How BIOS Works, https://computer.howstuffworks.com/bios1.htm, megtekintve: 2019.05.05. 
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is igyekszik követni. A RAM fontos jellemzője, hogy tápellátás hiányában (áramkimaradás, 
gép kikapcsolása), tartalmát elveszíti. 

Az írható/olvasható memóriák két legfontosabb típusát a statikus (SRAM) és dinamikus RAM-
ok (DRAM) alkotják. Az SRAM az adatokat félvezető alapú billenőáramkörökből (flip-flop) 
álló memóriában tárolja, ezért állapota mindaddig fennmarad, amíg ezt újabb írással meg nem 
változtatjuk vagy a tápfeszültség meg nem szűnik. Mivel ezeket nem kell időközönként 
frissíteni, ciklusidejük lényegében megegyezik az elérési idejükkel. Ezért az SRAM chipek 
nagyon gyorsak (a regiszterek gyorsaságának felével írhatók/olvashatók a 10-9 nsec 
tartományban), és kevesebb energiát fogyasztanak a DRAM-oknál. Cserébe drágák és 
viszonylag sok helyet foglalnak a DRAM-hoz képest. Mindezek miatt az SRAM-okat 
elsősorban gyorsítótárakhoz használják fel. 

A DRAM elemi cellája igen kis méretű kondenzátor, néhány pF (pikoFarad) kapacitással. Ezek 
az elemi cellák viszonylag nagy sűrűséggel helyezhetők el integrált áramkörben, és előállításuk 
viszonylag olcsó. Viszont a kondenzátorok töltése egy idő után kisül, ezért a memória tartalma 
meghatározott időközönként cellacsoportonként frissítésre kerül, amely idő alatt a memória a 
processzor számára nem elérhető. A DRAM-oknak kiolvasás után „feléledési” időre van 
szükségük, ezért ciklusidejük kb. a hozzáférési idő kétszerese. Természetesen a DRAM-ok 
gyorsabb olvasására/írására az idők folyamán több eljárást kidolgoztak. Az asztali és laptop-
számítógépek főtárához is DRAM-ot használnak. 

A modern processzorok módosított Harvard-architektúrát használnak. A Neumann-elvekkel 
ellentétben, ahol az utasítások és az adatok azonos módon, egyetlen nagy kapacitású 
memóriában tárolódnak, a Harvard-architektúrában a processzor a programkódot és az adatokat 
fizikailag elkülönített útvonalakon, más-más tárolóban éri el. 

A modern általános processzorok igyekeznek a Harvard- és a Neumann-féle architektúra elveit 
kihasználni. A leggyakoribb módosítás az L1 szinten megvalósított külön adat- és utasítás-
cache, amelyek ugyanazt a főtárat használják. Tiszta Harvard-architektúrájú gépként működik 
a számítógép, amikor a processzor csak az L1 szintű gyorsítótárait használja, és Neumann-
architektúraként, amikor a főtárhoz fordul. Ezt alkalmazzák például az ARM és az x86-os 
architektúrákban (utóbbi esetén elsőként a Pentium processzorban). 

4.6.3. Veremtár 

Az első PC óta alkalmazzák a számítógépekben a vermet, amelynek legegyszerűbb 
megvalósítása a főtár egy részének elkülönítése, felhasználása erre a célra. (Ez tulajdonképpen 
a veremszegmens.) A verem megcímzése az SS:SP (Stack Pointer) regiszterrel történik. 

Két fő veremművelet típus van: 

 Írás a veremben levő legutolsó adat után: adatbevitel, PUSH. A processzor valamelyik 
regiszterében levő adatot a processzor beírja az SP által mutatott címre. Ezután az SP 
tartalma automatikusan változik az adat hosszával, és a következő üres memóriahelyet 
címzi (lásd 4.49. ábra). 

 A veremben levő legutolsó adat olvasása: adatkihozatal, POP. Az adatkihozatal lépései 
az adatbevitellel ellentétesek, először az SP tartalmát vissza kell állítani az utoljára beírt 
adat címére, majd onnan az adatot kiolvasni, végül az SP által címzett memóriahely 
tartalmát továbbítani a processzor megfelelő regiszterébe. A művelet végén az SP a 
verem első szabad memóriarekeszét címzi (szabad, mert kiolvastuk/felhasználtuk a 
benne ideiglenesen tárolt adatot). 
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4.49. ábra. Adatbevitel – PUSH – művelet (Kovács, Knapp, Ágoston, & Budai, Bevezetés a 

számítástechnikába, Budapest, LSI Oktatóközpont, 1999, p. 362) 

A verem igen hasznos az ún. szubrutinok alkalmazásához. A szubrutinok olyan gyakran 
alkalmazott, egy-egy kisebb feladatot megvalósító, összetartozó utasítás-sorozatok, amelyeket 
többször felhasználhatunk a program végrehajtása során, viszont csak egyszer írjuk meg a 
programban és egyszer tároljuk el a programmemóriában. Így átláthatóbb és tömörebb 
programkód írható. 

A 4.50. ábra a gyökvonás szubrutinnal világítja meg működési elvét. A CALL assembly (gépi 
kód közeli szintű) utasítás hívja meg a gyökvonást végrehajtó szubrutint. A szubrutinnak át kell 
adni annak az operandusnak a címét, amelyen a gyökvonást el kell végezni és egy másik 
memóriarekesz címét, ahová a szubrutinnak be kell írnia a kiszámított négyzetgyök értékét – 
ezeket a szubrutin paramétereinek nevezzük. 

 
4.50. ábra. Szubrutin lehívás/CALL menete (Kovács, Knapp, Ágoston, & Budai, Bevezetés a 

számítástechnikába, Budapest, LSI Oktatóközpont, 1999, p. 362) 

A főprogramot mindig a CALL utasítást követő utasítással akarjuk folytatni, ezért a 
paraméterátadás, -átvétel mellett szükséges feljegyezni a főprogramba visszatérés címét is. Ez 
utóbbi címet általában veremben tároljuk. A processzor műveleti vezérlése kapcsán már láttuk, 
hogy a PC (Program Counter) regiszter egy-egy utasítás kihozása után mindig a következő 
utasítást címzi, mert tartalma automatikusan megnő a kihozott utasítás hosszával, tehát a PC 
értékét a verem első szabad helyére téve a PUSH utasítással, elegánsan megoldották a feladatot. 

A szubrutinból visszatéréskor csak a verembe legutoljára beírt adatot kell visszatölteni a PC-
be, és a főprogram rátérhet a CALL utasítás után következő utasításra. 
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A szubrutinok egymásba is ágyazhatóak: egy szubrutint egy másik szubrutin hív meg, sőt 
gyakran még mélyebb az egymásba ágyazás. Azokat a szubrutinokat, amelyek önmagukat 
hívják meg, rekurzív szubrutinnak nevezik. A verem alkalmazása a visszatérési címek 
számára mindig automatikusan biztosítja a hívó program megfelelő utasításaira visszatérést, 
mert a szubrutinokból visszatérés útja fordítottja a szubrutinok meghívásának útjával. 

4.7. A számítógépek tápegysége és külső burkolata 

4.7.1. A tápegység 

Kinyitva az asztali számítógép házát feltűnik külön dobozában a tápegység. Feladata a 230 V-
os hálózati feszültségből a gép működéséhez szükséges egyenáram létrehozása. A részegységek 
az alaplapon keresztül vagy például a merevlemez külön vezetéken kapják tőle a működésükhöz 
szükséges áramellátást. A tápegység folyamatos hűtést igényel. 

 
4.51. ábra. Belépő szintű tápegység117 

A rossz tápegység több féle problémát okozhat, például instabilitást, adatvesztést, de le is éghet 
miatta a számítógép. Mivel a számítógépház formai felépítését meghatározó ATX szabvány 
régóta használt, sokéves számítógépben is egyszerűen megoldható a tápegység cseréje, illetve 
új számítógép építése után néhány teljes generációt is kiszolgálhat. 

Általános konfiguráció esetén 450 W-os tápegység elegendő. Erősebb és jobb minőségű 
tápegységre van szükség, ha erősebb videókártyát vagy több merevlemezt építünk be 
számítógépünkbe, illetve a régebbi számítógép-komponensek többet fogyaszthatnak. 

A tápegységek hatékonyságát a bronz (80%-os) az ezüst, az arany és a platina (92%-os) 
jelzéssel mutatják. Utóbbi kevesebb hőt termel, ezért csendesebben üzemel, de mindezt nagy 
felár mellett. 

A számítógépház méretét, a benne elhelyezett részegységek számát és méretét, valamint hogy 
átlátszó oldalú-e a számítógép-ház is figyelembe kell venni a megfelelő tápegység 
kiválasztásához. 

A laptop legnagyobb előnye hordozhatósa, amelynek feltétele az áramellátás biztosítása. Ehhez 
akkumulátort kényelmes használni, amely sokszor tölthető újra, és a laptopházba csúsztatva 
nem foglal sok helyet. A laptop-akkumulátorok lítium-ionos vagy lítium-polimeres 
technológiával készülnek. Előbbiek többször újratölthetők, ezért hosszabb az élettartamuk, 
utóbbiak vékonyabbak, mert nincs bennük folyadék. A laptop-akkumulátor nem robban fel 
túltöltés esetén sem. 

                                                 
117 FPS Group: FPS: HEXA+ 500W, Https://www.fsplifestyle.com/PROP161000099/, megtekintve: 2019.05.05. 
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Sajnos 1,5-3 év után az egyes töltésekkel és merítésekkel egyre közelebb kerül élettartama 
végéhez, cellái elhasználódnak. Ekkor hálózati töltést kell alkalmazni vagy új akkumulátort 
vásárolni. A felhasználó is tapasztalja, hogy akkumulátora egyre elhasználódottabb, mert 
hamarabb merül le, gyakrabban kell újratölteni, de az operációs rendszerek és a laptopgyártók 
is biztosítanak szoftvereszközt az elhasználódás mértékének megtekintéséhez. 

Az üzemidő növelhető kevésbé erőforrásigényes alkalmazások használatával, illetve a 
felesleges alkalmazások kikapcsolásával; a fényerő csökkentésével; a WiFi, a Bluetooth és a 
modem kikapcsolásával; a perifériák (egér, külső merevlemez, pendrive stb.) használatának 
kerülésével; használaton kívül a laptop automatikusan alvó állapotba kapcsolásának 
beállításával. 

Akkumulátor cseréjekor választhatjuk, hogy felújított (lásd 4.52. ábra) vagy gyári akkumulátort 
vásárolunk. Ügyelni szükséges a kompatibilitásra: az új akkumulátor feszültsége, kapacitása, 
mérete, csatlakozása kompatibilis legyen a laptoppal. Az elhasználódott akkumulátor veszélyes 
hulladéknak minősül, mert cellái mérgező savat tartalmaznak. Gyűjtőpontban vagy az új 
akkumulátor vásárlásakor adjuk le. 

 
4.52. ábra. Felújított laptopakkumulátor118 

A mobil okoseszközök, így az okostelefonok alapvető alkatrésze az akkumulátor (lásd 4.53. 
ábra). A mobiltelefonok energiafogyasztása megnőtt az érintőkijelzők, a kijelzőméret, az egyre 
erősebb hardver, a kamerák, a néha sok energiát fogyasztó alkalmazások és játékok futtatása 
miatt. Az üzemidőt gyakran meghosszabbítja a telefon újraindítása, a sok energiát felemésztő 
alkalmazások leállítása, a fényerő csökkentése stb. 

Telefonjaink tölthetők már hálózatról, számítógépről, hordozható akkumulátorról, sőt vezeték 
nélkül, akár egymásról is (lásd 4.54. ábra). 

Bár az energiafogyasztásra, illetve -hatékonyságra nagy hangsúlyt helyeznek a gyártók, néhány 
év alatt elhasználódik az okostelefonok akkumulátora a gyakori töltés és lemerülés miatt. Ha 
látható károsodást észlelünk rajta, például domborodik, korrózió látható a fémterületeknél vagy 
zöld/fehér foltok jelentek meg rajta, cseréljük le. A nem kivehető akkumulátorok 
elhasználódására is a gyorsan eső töltöttségi szintből következtethetünk. Az okostelefonokhoz 
is készültek diagnosztikai szoftverek. Ezekkel megnézhetjük, hogy hányszor lett feltöltve az 
akkumulátor, illetve milyen a cella kapacitása stb. Az elhasználódott alkatrészt kezeljük 
veszélyes hulladékként. 

                                                 
118 Laptop Szaki: Tippek-trükkök: Laptop akkumulátor felújítás – Megéri?! 
https://www.laptopszaki.hu/blog/2016-08-02/tippek-trukkok-laptop-akkumulator-felujitas-megeri, látogatva: 
2019.05.05. 
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4.53. ábra. Okostelefon akkumulátorok119 

 

4.54. ábra. Vezeték nélküli telefontöltés120 

 

4.7.2. A számítógépház 

A számítógépek külső burkolata, illetve váza a részegységek számára speciális rögzítés 
lehetőségeket nyújtó ház. A ház biztosítja a számítógép merevségét a biztonságos működéshez; 
a működés közben keletkező hő elvezetését, továbbá különösen az asztali számítógépeknél a 
működés közben keletkező zaj mérséklését. 

Az asztali számítógépeknél többféle típusú (méretű/felépítésű, megjelenésű) házzal 
találkozhatunk. Ezek lehetnek: fekvő ház, mini torony, midi torony, maxi torony stb. továbbá 
átlátszó oldalú, a monitorral egybeépített. Az alaplap és a számítógépház formai felépítését ipari 
szabványok határozzák meg, amelyek közül a legismertebb az AT (Advanced Technology), 
ATX (AT Extended) és NLX (Now Low Extended). Az AT alaplapok az 1990-es évek PC-ire 
voltak jellemzőek, az NLX pedig a nagyon kisméretű, csökkentett képességű alaplapok 
szabványa. Napjainkban a legelterjedtebb háztípus az ATX (lásd 4.55. ábra). 

4.55. ábra. ATX asztali midi torony számítógép-ház121 

                                                 
119 Areamobile: Smartphone-Akku: Akku-Wahrheiten und widerlegte Akku-Mythen, 
http://www.areamobile.de/specials/35805-smartphone-akku-akku-wahrheiten-und-widerlegte-akku-mythen, 
megtekintve: 2019.05.05. 
120 Pinterest: https://hu.pinterest.com/, megtekintve: 2019.05.05. 
121 Ebay: ATX Chassis PC Computer Midei Rower Case, https://www.ebay.it/itm/ATX-PC-Chassis-Computer-
MIDI-Tower-Case-Beige-Black-ATX-Computer-Case-KM4013-/191694340853, megtekintve: 2019.05.05. 
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A házszabványok nem külső alakjukat és méreteiket írják le, hanem a bennük elhelyezhető 
alaplap méretét, rögzítési pontjainak elhelyezkedését, az alaplapi kártyák elhelyezési 
lehetőségét (lásd 4.56. ábra). 

Az elterjedt alaplapméretek az alábbiak: 

 Micro-ATX 224 mm x 244 mm (9,6" X 9,6"). 
 ATX 305 MM X 244 MM (12" X 9,6"). 
 EATX (Extended ATX) 305 mm x 330 mm (12" x 13"). 
 BTX (325 mm x 266 mm (12,8" x 10,5"). 

 
4.56. ábra. Alaplapméretek és formák összehasonlítása122 

Az ATX szabvány az alaplapon található egységek elrendezését 4.57. ábra szerint határozza 
meg. 

 
4.57. ábra. ATX szabványú ház egységeinek elrendezése [1] 

A ház kiválasztásánál figyelembe veendő a benne elhelyezendő alaplapon kívül a meghajtók 
száma és típusa, a videókártya méretére stb. 

A házban levő áramkörök által termelt hő elvezetéséről szellőztető és hűtőventilátorok 
rendszere gondoskodik (lásd 4.58. ábra). A tápegység, a processzor és a videókártya 

                                                 
122 Kocsis Bence: Mire figyeljünk, ha számítógép-házat veszünk? 2013.10.15., https://rendszerigeny.hu/mire-
figyeljunk-ha-szamitogephazat-veszunk/2013/10/15, megtekintve: 2019.05.05. 
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processzora külön-külön is jelentős hőt termel, ezért ezeket külön ventilátorokkal is hűtik. A 
modern számítógépek a kritikus áramköri egységek (processzor, vezérlő chipek, grafikus 
processzor) hőmérsékletét folyamatosan mérik hőérzékelőkkel, amely adatok szoftverrel is 
kiértékelhetők, és megakadályozható túlmelegedésük. 

 
4.58. ábra. A számítógép-ház szellőzése123 

A fejlett energiagazdálkodás (Advanced Power Management, APM) a tápellátás szoftverrel 
történő vezérlését, ezáltal a PC-nek az energiatakarékos üzemmódjait teszi lehetővé: 

 Soft off: az ATX-es számítógép kikapcsolt állapota. Ekkor csak az alaplap néhány 
áramköre aktív. A számítógép bekapcsolható a modem, a hálózati kártya, a billentyűzet 
és az egér segítségével, nem csak a Power gombbal. 

 Stand by: a főtár tartalmának elvesztése nélkül kerülnek kikapcsolásra a számítógép 
nagy energiafogyasztó részegységei, például a monitor, a merevlemezek motorjai, 
csökken a processzor órajele, a tápegység ventillátora kivételével leállnak a 
ventilátorok. A számítógép az ismételt használat előtt nem igényel újraindítást. 

A kábelrendezés egyrészt esztétikai szempontból, másrészt szerelhetőség szempontjából, sőt 
szellőzés szempontjából is figyelmet érdemel. 

A számítógépház külső burkolatának elején található a bekapcsolás, illetve az újraindítás 
gombja, továbbá jellemzően a CD-olvasó nyílása, led a CD-olvasó és a merevlemez 
működésének jelzéséhez, USB portok, hang ki-/bemenet fejhallgatóhoz és hangszóróhoz, 
illetve mikrofonhoz. A ház hátsó részén szintén elhelyeznek USB és hang ki-/bemenetet. 4.60. 
ábra által mutatott ház hátoldalán van még többek között a hűtés számára rács, csatlakozás a 
tápkábel számára, két DL-DVI port, HDMI és DisplayPort, GigE, monitorkimenet, hálózati 
internet csatlakozó és az alaplapra integrált WiFi-nek is itt helyezkedik el a csatlakozója. Sok 
házon találunk még napjainkban is PS/2 csatlakozót az ezt kívánó egér és billentyűzet számára, 
illetve párhuzamos csatlakozót nyomtatónak. 

                                                 
123 Kocsis Bence: Mire figyeljünk, ha számítógép-házat veszünk? 2013.10.15., https://rendszerigeny.hu/mire-
figyeljunk-ha-szamitogephazat-veszunk/2013/10/15, megtekintve: 2019.05.05. 
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4.59. ábra. A számítógépház 
elülső panelje124 

 

4.60. ábra. Számítógépház hátsó panelje125 

Egyre népszerűbbek a személyes használatra készített folyadékhűtéses számítógép-
rendszerek is. Ebben az esetben a hűtendő felület (például processzor, GPU-blokk) 
hőmérsékletét a pumpával csővezetékben körkörösen áramoltatott folyadék veszi fel. A 
folyadék a hőt radiátoron adja le. 

Szinte minden gyártó ajánl kompakt folyadékhűtéses rendszert. A készen vásárolt rendszer 
előnye például, hogy olcsó, egyszerű, mindent megkapunk egy csomagban. Viszont nem 
bővíthető. Ha magunk készítjük a folyadékhűtéses rendszert, akkor jellemzően többe kerül, 
szaktudást igényel építése, és karban kell tartani. Cserébe személyre szabható, bármelyik 
alkatrészt hűthetjük. 

A szerverek folyamatos működésének biztosítása kiemelten lényeges, hiszen meghibásodásuk 
teljes szervezetek működését béníthatja meg. Ez a szerverházakban is megnyilvánul például a 
merevebb felépítésben, amely miatt nagyobb a súlyuk. A jobb hűtéshez nagyobb és több 
ventilátort, továbbá légterelő idomokat alkalmaznak a házon belül. Jellemzően szerszám nélkül 
szerelhetőek a gyorsabb javításhoz. Továbbá ahol több szervert üzemeltetnek, azokat 
rackszekrénybe szerelik. 

A laptopok házának tervezésénél-készítésénél kiemelten fontos a jó helykihasználás és az 
energiahatékonyság támogatása. A burkolatot műanyagból, majd napjainkban a drágábbakat 
könnyűfémekből (alumínium [Al], magnézium [Mg]) készítik. Utóbbiak az ultrabookokkal126 
terjedtek el széles körben. 

A laptopok lényegesen kompaktabbak az asztali gépeknél nem csak méretüket tekintve, hanem 
például a perifériák beépítésénél (kamera és mikrofon kávában, egér helyett érintőpad vagy 
joystick, billentyűzet kialakítása). A laptopházak részeit az ipari felhasználásra szánt Siemens 
SIMATIC kapcsán 4.61. ábra mutatja. 

                                                 
124 Home Shop: iBall Grandeur Cabinet with SMPS (Black/Red Piano Finish), 
https://www.homeshop18.com/iball-grandeur-cabinet-smps-black-red-piano-finish/computers-tablets/computer-
components/product:30539257/cid:4197/, megtekintve: 2019.05.05. 
125 Anand Lal Shimpi: High-End Meets Small Form Factor: GeForce Titan in Falcon Northwest's Tiki, 
2013.02.19., https://www.anandtech.com/show/6763/highend-meets-small-form-factor-geforce-titan-in-falcon-
northwests-tiki/2, megtekintve: 2019.05.05. 
126 Ultrabook: Kicsi, vékony, prémium kategóriás hardverrel szerelt laptop. 
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1. Webkamera: 1,2 Mpixel. 
2. Képernyő: 15,6" teljes HD 16:9 

képaránnyal 
3. Hangszóró: sztereó. Állapotjelző 

LED-ek (akkumulátor, eszköz 
állapotát, a HDD/DVD elérését, 
SD/MMC, MPI/DP, S5 és S7 
modulok/kártyaolvasó, Num Lock, 
Caps Lock állapotának jelzéséhez). 

4. Bekapcsoló gomb. 
5. Billentyűzet: világító. 
6. Tapintásérzékeny burkolatrész. 
7. Egérgombok burkolatrésze. 

1. Display port. 
2. 2x Ethernet. 
3. USB 3.0 A port. 
4. DVI-I port. 
5. RS232/TTY port. 
6. Szellőző nyílások (meleg levegő ki). 

 

 Kensington zárólyuk. 
 Szellőztető nyílások (hideg levegő 

be). 
 Anyacsatlakozó az áramellátáshoz: 

DC-IN 19 V. 
 Audió UAJ anyacsatlakozó 

audióeszközökhöz. 
 USB 3.0 C port. 
 Multimédiás kártyaolvasó. 

o SD kártya (beleértve az SD 
UHS-II-t is). 

o MMC. 
o SMC (SIMATIC MC). 

 ExpressCard ™ olvasó. 

 

1. Intelligens kártyaolvasó 
ISO/IEC 7816 Smart Card interfész. 

2. Optikai olvasó. 
3. Kártyaolvasó SIMATIC Micro 

memóriakártyához. 
4. Cserélhető merevlemez-meghajtó. 
5. Kártyaolvasó SIMATIC 

memóriakártyához. 
6. Dupla USB 3.0 interfész 

gyorsítótárral. 
o Felső port: USB 3.0 típusú A. 
o Alsó port: USB 3.0 típusú A töltő 

funkcióval. 

4.61. ábra. Laptopházak részei a Siemens SIMATIC példáján127 
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Az iparban alkalmazott, például a 4.61. ábra hordozható számítógépe használható PLC128-
programozásához, WLAN129 karbantartására, irányítására, továbbá dokumentációk készítésére, 
frekvenciaváltók és hajtások programozására. A gyártásban a gyors javítások és a 
termékátállások néhány kattintással megtehetők. A környezeti hőmérsékletet működés és 
szállítás közben, valamint a relatív páratartalmat tág határok között elviseli. Még extrémebb 
környezeti feltételeknek kitett hordozható számítógépek is készülnek például kutatóállomásra, 
nehéziparba, katonaságnak, rend- és vagyonvédelemnek. 

A hordozható személyi számítógépeknek vannak már olyan típusai is, amelyek kihajtható 
billentyűzettel és/vagy érintőképernyővel készülnek, átmenetként a laptopok és a tabletek 
között. 

Az okostelefonházaknál a laptopoknál megismert szempontok hatványozottan érvényesülnek 
(lásd 4.62. ábra). És mivel egyre vékonyabbak és sérülékenyebbek, egyre nagyobb az igény 
„öltöztetésükre” (lásd 4.63. ábra), érintőképernyőjük védőfóliával ellátására. 

 

4.62. ábra. Okostelefon szétszerelve130 

 

4.63. ábra. Kemény 
okostelefonház borítás131 

4.8. Személyi számítógépek perifériái 

4.8.1. A perifériák funkciói és csoportosításuk 

A perifériák körébe beleértjük a számítógépek adatbevitelére és adatkivitelére, valamint az 
adattárolására szolgáló egységeket. Ezek lehetnek a számítógépházba építettek (belső 
egységek) vagy a házhoz csatlakoztatottak (külső egységek). 

A perifériák a számítógép hardverelemeinek az halmaza, amely a számítógép legszűkebb 
központi egységét alkotó processzorhoz és memóriához kapcsolva lehetővé teszi a számítógép 
számára a külvilággal való kapcsolattartást. A felhasználó változatos funkciójú, illetve 
kivitelezésű perifériák segítségével tart kapcsolatot a számítógéppel. A perifériákkal a 
gazdaszámítógép képességeit bővíthetjük. A kapcsolat célja a számítógép szempontjából 
valamilyen adat begyűjtése vagy megjelenítése. Az adatot szolgáltathatja adatmérő berendezés 
(például hőmérsékletmérő), vagy lehet másik számítógép-rendszer egy programja vagy 

                                                 
127 Siemens: Siemens SIMATIC Console de programmation SIMATIC Field PG M5. Instrucions de service, pp. 
13-14. 
128 PLC: Programmable Logic Control. 
129 WLAN: Wireless Local Area Network, vezeték nélküli helyi hálózat. 
130 FoneFunShop: Phone Spare Parts, https://www.fonefunshop.com/phone-spare-parts/, megtekintve: 2019.05.05. 
131 Braveen Kumar: How to Start a Phone Case Business: The Ultimate Guide, 
https://www.shopify.com/blog/how-to-make-phone-cases, megtekintve: 2019.05.05. 
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felhasználó ember. Most a számítógépet felhasználó ember által használt perifériák közül 
tekintünk át néhányat. 

A perifériák működtetéséhez speciális, ún. eszközmeghajtó (driver) programokra van szüksége 
a számítógépnek. Az eszközmeghajtók biztosítják a perifériáknak az operációs rendszerrel való 
kommunikációját, lehetőség szerint szabványos illesztését és kezelését. 

A fentiekre és a számítógép központi részére tekintettel a következőkben négy részben 
tárgyaljuk az elterjedten használt perifériákat:  

 Beviteli perifériák (input perifériák, beviteli egységek): azok az eszközök, amelyek a 
számítógépbe történő adatbevitelt a külvilág felől a számítógépbe biztosítják. 

 Kiviteli perifériák (output perifériák, kiviteli egységek): feladatuk az adatmegjelenítés, 
hogy az ember számára láthatóvá/hallhatóvá/tapinthatóvá tegyék az adatfeldolgozás 
eredményét. 

 Kétirányú adatcserét bonyolító perifériák. 
 Háttértárolók: funkciójuk az adatok és a programok tartós tárolása, nem a felhasználóval 

való interaktív kapcsolattartás. 

A perifériák gazdag világából az Egyéb eszközök alfejezetben a fenti tipizálást mellőzve még 
néhány továbbit is megemlítünk. 

4.8.2. Beviteli perifériák 

Billentyűzet 
A billentyűzet (klaviatúra, keyboard) az egyik elsődleges bemeneti periféria. Az asztali 
számítógép/laptop billentyűzete önálló mikroprocesszoros egység, CPU-ja folyamatosan 
figyeli a billentyű-lenyomásokat és felengedéseket megszakításokat generálva, illetve a 
billentyű ún. scankódját elküldve a központi processzornak. 

A billentyűzet működése a jelképzés szerint lehet mechanikus (fém-fém, fém-grafit, Hall 
elemes, membrános), kapacitív, optikai elvű, szoftveres (képernyő-billentyűzet, lásd 4.66. 
ábra). 

 
4.64. ábra. Windows 2010 képernyő-billentyűzete 

Az elterjedt billentyűzetek elektronikus érzékelő rendszere fölött kétféle mechanikus rendszer 
mozgathatja a gombokat: membrános mechanikus rendszer (amely elterjedtebb, mert egyszerű 
és olcsó) vagy mikrokapcsolós rendszer (lásd 4.67. ábra). 
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4.65. ábra. Membrános billentyűzet132 

 

4.66. ábra. Ollós billentyűzet: a membrános 
billentyűzetek továbbfejlesztett változata, 

notebookokban található132 

 
4.67. ábra. Mikrokapcsolós billentyűzet132 

Az asztali számítógép/laptop billentyűzete napjainkban jellemzően USB interfészhez 
csatlakozik, de elterjedt a vezeték nélküli csatlakoztatás is. 

Mutatóeszközök 
A mutatóeszközök a kurzor mozgatására szolgáló beviteli eszközök, főként a grafikus 
felhasználói felületeken (Graphical User Interface, GUI) nagy szerepük. A gondosan 
elkészített, felhasználóbarát felületekkel mutatóeszköz nélkül is interakcióba léphetünk 
(gondoljunk a szoftverek gyorsbillentyűire), amely lehetőségek a kezüket betegség vagy baleset 
miatt finommozgásra kevésbé használni tudóknak sok esetben lehetőséget teremtenek a 
számítógép használatára. A mutatóeszközök az azokat használni tudóknak felgyorsíthatják 
munkájukat. 

Az alábbiakban a számítógépes egerek, illetve mutatóeszköz-típusok vannak felsorolva. 

                                                 
132 Billentyűzetek működése – membrános, ollós, mikrokapcsolós, 2012.07.31., 
https://prohardver.hu/tudastar/billentyuzetek_mukodese_membranos_ollos_mikrokapcs.html, megtekintve: 
2019.05.05. 
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Botkormány (Joystick) 

 
Mechanikus (Mechanical)133 

 
Érintőegér (Touchpad, Glidepoint) 

 
Optikai (Optical)134 

 
Görgős egér (Wheel mouse, IntelliMouse, 

Microsoft egér) 
 

Trackball 

 
J-egér  

(J-Mouse) 

 
TrackPoint 

4.68. ábra. Számítógépes egerek, illetve mutatóeszköz-típusok135 

                                                 
133 Computer Hope: Mechanical mouse, 2017.04.26., https://www.computerhope.com/jargon/m/mechmous.htm, 
megtekintve: 2019.05.05. 
134 Hardver - Így működik az egér, 2017.08.03., https://www.pcguru.hu/hirek/hardver-igy-mukodik-az-
eger/42233, megtekintve: 2019.05.05. 
135 Computer Hope: Computer Mouse, https://www.computerhope.com/jargon/m/mouse.htm, 2019., 
megtekintve: 2019.05.05. 
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A bemeneti perifériák közül a második legfontosabb típus a mutatóeszközöké, amelyek közül 
az asztali számítógépek mellett az egér a legismertebb, a hordozható számítógépeknél az egér 
leggyakoribb típusa az érintőpad. 

Az egér és a számítógép a következő portokon, illetve vezeték nélküli kapcsolatokon 
kommunikál(t): Serial port, PS/2 port, Infrared, Bluetooth, USB – napjainkban az egeret 
legtöbbször utóbbira csatlakoztatjuk. 

A modern egereknek alapértelmezetten két nyomógombja van, de hárommal rendelkezők is 
léteznek, amelyek középső gombja speciális programozással tehető használhatóvá. A modern 
egerekben a középső gombot korong váltotta fel, amellyel kényelmesen lehet függőlegesen 
mozogni a képernyőfelületen. 

 

4.69. ábra. Optikai egér főbb 
részegységei136 

 

4.70. ábra. Optikai egér belseje136 

A LED-esnek nevezett egér megvilágításhoz vörös vagy infravörös LED-et használ, a lézeres 
pedig VCSEL-t (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser, függőleges-üreges felületi kibocsátó 
lézer) (lásd 4.71. ábra). A két fény hullámhossza eltérő, ezért a LED szinte egyáltalán „nem lát” 
a felszínben, míg a lézer „mélyebbre lát”, ezért érzékenyebb a felületi változásaira. Mivel 
érzékenyebb, a puha felületről több zajt rögzít. 

 
4.71. ábra. LED-es és lézeres egér136 

                                                 
136 Hardver - Így működik az egér, 2017.08.03., https://www.pcguru.hu/hirek/hardver-igy-mukodik-az-
eger/42233, megtekintve: 2019.05.05. 
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Az optikai egerek felbontását DPI-ben (Dot Per Inch, négyzethüvelyken elhelyezkedő 
képpontok száma) mérjük. 

Az érintőegér (touchpad) nyomásra érzékeny felület a laptopok billentyűzetének első részén, 
amelyen a felhasználó ujját mozgatva irányíthatja az egeret. Az ujj mozgását elektronika 
továbbítja a számítógépnek. 

Szkennerek 
A szkennerek analóg jelhordozón, jellemzően papíron megjelenő grafikák (kép, ábra, szöveg) 
digitalizálására szolgáló eszközök. 

A szkenner megjelenési formája, illetve típusa szerint lehet toll, kézi szkenner, lapszkenner 
(síkágyas vagy dokumentumadagolós) és dobszkenner (nyomdai munkálatokhoz képek 
bevitelére, reprint nyomatok készítéséhez), diaolvasó, filmszkenner. (Egyre többen vásárolnak 
nem csak a filmiparban 3D szkennert, amely másik területre vinne most minket.) Az otthoni és 
irodai környezetben a legelterjedtebb a lapszkenner, amely a fénymásolóhoz hasonló, igen jó 
képminőséget nyújt. 

A képként beolvasott szöveg a szkennerekhez kapott vagy külön beszerzett szoftverrel, illetve 
online karakterfelismerő programmal (OCR, Optical Character Recognition) szöveggé 
alakítható, szövegfájlként elmenthető. Az egyik legismertebb és legjobb szövegfelismerő 
program a magyar Recognita. 

A szkennerek felbontását DPI-ben adják meg. A nagyobb felbontás természetesen nagyobb 
képméretet eredményez. A szkennerek további tulajdonsága még például színmélységük, amely 
megadja, hogy hány színösszetevőt és hány bittel tárol. 

„A síkágyas szkennert nevezik asztali lapolvasónak is, mert egy egész lapot képes beolvasni 
egyszerre. Mérete is a laphoz igazodik, tehát elég nagy helyre van szüksége. A szkenner tetején 
egy üveglap van, amire a digitalizálandó lapot helyezik. 

A szkenner lényeges része a letapogatófej, amely a fényforrást és a fényérzékelőt tartalmazza. 
A beolvasandó, megvilágított képről a fény a sötét/világos árnyalatokkal arányos mennyiségben 
verődik vissza, és ez egy optikai rendszeren (prizma, tükör, lencse) át kerül az érzékelőre, amely 
a fényerősséget elektromos feszültséggé alakítja át. Ezt követően a feszültségből egy analóg-
digitális átalakító (Analogue-to-Digital Converter, ADC) állítja elő a digitális jelet. 

 
4.72. ábra. A szekenner felépítése137 

                                                 
137 Monitortechnika: LCD panelszerkezet, 2017.05.29., https://www.monitorinfo.hu/lcd-panelszerkezet/, 
megtekintve: 2019.05.05. 
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A fényérzékelő több ezer CCD (Charge-Coupled Device) elemből áll, amelyeket a legszélesebb 
szkennelhető lap vízszintes méretével megegyező nagyságú fej mentén helyeztek el. A CCD 
elemek száma határozza meg a szkenner vízszintes optikai felbontását, de ezt befolyásolja még 
a lencserendszer minősége is. A függőleges felbontás a fejet mozgató motor lépéseinek 
függvénye. A fizikai felbontás leggyakoribb értéke 600x1200 dpi. A szkenner felbontása 
tovább növelhető, ha a beolvasott képpontok közé hardveres vagy szoftveres interpolációval 
kiszámított újabb pontokat szúrnak be. Az így kapott logikai felbontás a többszöröse is lehet a 
fizikainak” [10]. 

Az ujjlenyomatolvasókat beazonostáshoz használjuk. Megtalálható például beléptető 
rendszerekben, okostelefonokon (lásd 4.73. ábra) és a rendőrségi munkához kapcsolódva. 

 
4.73. ábra. Az ujjlenyomat-olvasó felépítése138 

4.8.3. Kiviteli perifériák 

A kiviteli (kimeneti, output) perifériák feladata a felhasználói felület, illetve az adatok 
megjelenítése. Az általánosan használt kiviteli periféria a monitor és a nyomtató, de mellettük 
igen változatos funkciójú további outputeszközök is használhatók, amelyekből érintünk 
néhányat. 

A videókártya és a monitor 
Akinek a belépő szintű, alaplapra, sőt ma már a processzorba integrált képmegjelenítésnél 
jobbra van szüksége, mert grafikai munkát végez, videójátékokkal játszik, külön videókártyát 
is alkalmaz asztali számítógépében, laptopjában. A videokártya a számítógép és a monitor 
illesztéséhez szükséges elektronikát tartalmazza. A monitort valamilyen videóporton 
monitorkábel köti össze a videókártyával (videóadapterrel). A számítógép folyamatosan küldi 
a jeleket a videókártyának a megjelenítendő képről. A számításigényes műveleteket (élsimítás, 
árnyékolás stb.) a GPU végzi, amelynek külön hűtése van, mellette pedig a videókártyán egyre 

                                                 
138 Az ujjlenyomat-olvasó miatt késik az iPhone, 2013.04.23., 
https://appleblog.blog.hu/2013/04/23/az_ujjlenyomat-olvaso_miatt_kesik_az_iphone, megtekintve: 2019.05.05. 
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nagyobb kapacitású RAM található. A videókártya napjainkban a PCIex16 sloton csatlakozik 
az alaplaphoz. 

A grafikus kártya egyik jellemző adata a rajta elhelyezhető videómemória kapacitása, mert a 
videó RAM nagysága határozza meg, hogy adott felbontáson maximálisan hány szín jeleníthető 
meg (az egyes képpontok RGBA139 színösszetevőit kell átmenetileg letárolni a RAM-ban). 
Mivel minden egyes képpontnak más és más lehet a színe, ezért külön kell tárolni a pixelek 
színét. 

A videó csatlakozók, amelyekhez a monitor csatlakoztatható az alábbiak lehetnek (lásd 4.74. 
ábra): 

 VGA (vagy D-SUB): régebbi típusú. 
 DVI: automatikusan beállítódik a monitor felbontása és frissítési frekvenciája. 
 S-Video: televízió csatlakoztatható ezen keresztül a számítógéphez. 
 HDMI: nagyfelbontású eszköz (például televízió) csatlakoztatható ezen keresztül a 

számítógéphez. 19 tűs, 3 méretben használt: 
o Type A: hagyományos, 13,9 mm, HDMI, audio-/videójelek átvitelére. 
o Type C: mini, 10,42 mm széles, hordozható eszközökhöz. 
o Type D: mikro, 6,4 mm széles, kisméretű hordozható eszközökhöz. 

 DisplayPort: magasabb árkategóriájú laptopokon, videókártyákon, televíziókon stb. 
található. 

 
4.74. ábra. Videókártya-csatlakozók (VGA/D-SUB, DVI, HDMI, Display Port, S-Video)140 

A monitorok főbb jellemzői: képernyőméret, képarány, felbontás, kontraszt, frissítési 
frekvencia (elsősorban CRT monitoroknál), válaszidő (LCD monitoroknál), betekintési szög 
(LCD monitoroknál). 

A számítógép-monitorok egyik ma elterjedt típusa LCD (Liquid Cristal Display, 
folyadékkristályos monitor) technológiával működik. Első felhasználási területeik a hordozható 
számítógépek (kvarcóra, telefon, kamera, laptop) voltak. A színes LCD kijelzőkben a 
képpontok három-három folyadékkristályt és vezérlő tranzisztort tartalmaznak. A vezérlő a 
ráadott feszültségtől függően engedi át a hátsó megvilágítást. A kristályok mögött apró 
„lámpa”, előttük RGB (Red, Green, Blue; piros, zöld, kék) színszűrő helyezkedik el. A lámpa 
fényének erősségét a folyadékkristályon áthaladva szabályozzák, a színét a színszűrőn (lásd 
4.75. ábra). Az LCD monitor pozitív tulajdonsága közé tartozik vékonysága, illetve kis 
helyigénye; az alacsony energiafelhasználás; villózásmentesség; ma már a CRT-nél élesebb 
kép. Negatív tulajdonsága például, hogy a betekintési szöget jól kell megválasztani. 

                                                 
139 RGBA: Red, Green, Blue, Alpha. 
140 WebmesterKE: Videokártya, 
http://users.atw.hu/webmesterke/index.php?temakor=hardver&almenu=pc&oldal=pc_bovito, megtekintve: 
2019.05.05. 
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4.75. ábra. LCD képernyő rétegei141 

A TFT (Thin Film Transistor, vékonyfilmes-tranzisztor) technológiával készült kijelzők az 
LCD továbbfejlesztései. Aktív mátrixos LCD-nek is nevezik, mert az egyes képpontoknak egy-
egy tranzisztor, pixelelektróda tároló kondenzátor felel meg, tehát saját fénnyel világítanak. 

Az OLED (Organic Light-Emitting Diode, szerves fénykibocsátó dióda) LED-ekben a 
fénykibocsátásért felelős elektrolumineszcens réteg két elektróda között elhelyezkedő szerves 
félvezető anyagból készül. A fény kijutásához az egyik elektróda általában átlátszó. A TFT-
khez hasonlóan saját fénnyel működnek, aminek előnye, hogy a fekete színt kisebb fényerővel, 
nagyobb kontraszttal jelenítik meg. Az OLED-ek hátrányos tulajdonsága, hogy kisebb a 
fényerősségük a felhasznált anyagok gyenge hővezetése miatt. Az OLED-ek alkalmazási 
területe széles: épületek világítása, televízió, monitor, hordozható eszközök (mobiltelefonok, 
PDA-k, karórák) kijelzője. 

Az LCD és OLED kijelzők felépítését 4.76. ábra hasonlítja össze. 

 
4.76. ábra. LCD és OLED szerkezetének összehasonlítása142 

                                                 
141 Mike Logan: TFT-LCD and OLED Displays: a Colour vs Colour guide, 2018.06.26., 
https://www.andersdx.com/blog/tft-lcd-and-oled-display-technologies-explained, megtekintve: 2019.05.05. 
142 Mike Logan: TFT-LCD and OLED Displays: a Colour vs Colour guide, 2018.06.26., 
https://www.andersdx.com/blog/tft-lcd-and-oled-display-technologies-explained, megtekintve: 2019.05.05. 
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Nyomtató 
A nyomtató (printer) kimeneti periféria a digitális adatok (szöveg, rajz, grafikon, fénykép stb.) 
nem elektronikus formában, általában papíron megjelenítésére használt. A nyomtatott kép 
minősége a rajzolatot felépítő pontok sűrűségével nő, vagyis a DPI-vel (Dot Per Inch, egy 
hüvelyk hosszú vonal hány pontból áll; egy hüvelyk 25,4 mm). A nyomtatás sebességét 
lap/percben vagy CPS-ben (Character Per Seconds) mérjük. A nyomtatók további fontos 
jellemzői még a nyomtatóvezérlő nyelv és a papírkezelés. 

A nyomtatókat több jellemző alapján csoportosíthatjuk. A nem mechanikus ütközéses (non-
impact, a papír érintése nélkül jön létre a nyomtatott kép) nyomtatók közül számos elterjedt 
napjainkban, amelyek közül képalkotás szerint a leggyakrabban a tintasugaras- és a 
lézernyomtatóval találkozunk. Továbbá kaphatók szilárd tintával működő (solid ink printers), 
festék-szublimációs (dyesublimation printer), festék nélküli nyomtatók (inkless printers). A 
mechanikus ütközéses (impact) nyomtatók közül használják még napjainkban is a mátrix (tűs) 
nyomtatót például csekkek nagy mennyiségben előállításához, illetve többpéldányos 
nyomtatáshoz. 

A nyomtató számítógéphez csatlakoztatása régebben a párhuzamos (printer), napjainkban az 
USB csatlakozóra történik (a két csatlakozó közötti átalakítót mutatja 4.77. ábra). 

 
4.77. ábra. Párhuzamos-USB port átalakító143 

A mátrixnyomtató az egyik legrégebbi, 1964-től napjainkig használt nyomtatótípus (lásd 4.78. 
ábra). Működése a klasszikus írógéphez hasonlít, de a mátrixnyomtató nem csak írásjeleket, 
hanem grafikát is meg tud jeleníteni az írófejben elhelyezkedő tűk (9, 18 vagy 24 darab) 
segítségével, pontokból kialakítva (lásd 4.79. ábra). A tűket elektromágnesek lökik ki, hogy a 
papír előtt kifeszített festékszalagra ütve hozza létre a papíron a pontokat. 

A mátrixnyomtatók egyik pozitív tulajdonsága, hogy többpéldányos nyomatok készíthetők 
egyszerre indigós papírt használva. A használt papír az ún. leporelló, amelynek két oldalán, 
perforált csíkban lyukak vannak a továbbító görgők számára. A lapok, illetve indigós 
lapcsoportok egymástól szintén perforált részeken választhatók szét (lásd 4.80. ábra). A lapok 
mérete A4 vagy A3. A különálló lapok gumihengerre szorítva, dörzshajtással továbbítódnak. A 
másik pozitív tulajdonságuk, hogy a nyomtatási költségük a többi nyomtatóhoz képest a 
legalacsonyabb. 

                                                 
143 Jumia Group: Generic TA-USB to Parallel Port LPT1 36 Pins IEEE 1284 Printer Scanner Cable Adapter Black, 
https://www.jumia.co.ke/generic-ta-usb-to-parallel-port-lpt1-36-pins-ieee-1284-printer-scanner-cable-adapter-
black-4915533.html, megtekintve: 2019.05.05. 
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4.78. ábra. Epson hálózati 
nyomtató144 

4.79. ábra. A mátrixnyomtató tűi 
[10] 

4.80. ábra: Leporelló 
papír145 

Negatívumként kell megemlíteni a viszonylag kis nyomtatási sebességét, amelyet befolyásol a 
festékszalag állapota is. Továbbá nyomtatása nem egyenletes, és minőségi nyomtatásra sem 
képes. A legjobb mechanikájú mátrixnyomtató is elég zajos működésű. 

Az első tintasugaras nyomtatót 1971-ben készítette a Hewlett-Packard. Az 1990-es évektől 
az egyik elterjedt típus a háztartásokban. 

A tintasugaras nyomtatók érintkezésmentesen (inkjet eljárással) nyomtatnak. A 
mátrixnyomtatókhoz hasonlóan pontokból rakják össze a pontmátrixokat, illetve a nyomtatási 
képet, de nevükhöz híven tintacseppekből. A tinta hajszálméretű fúvókákon keresztül jut ki a 
nyomtatófejből, nyomtatófejenként akár több százból. 

A fúvókák vezérlése szempontjából a legismertebbek: 

 Piezoelektromos nyomtatók: a tinta kilökésére piezokristályt használ, amely meghajlik, 
ha áramot vezetnek át rajta. 

 Buboréknyomtatók (bubblejet): a tintát fűtőelemmel felmelegítve gőzbuborékot hoz 
létre, és a tinta a keletkezett nyomás hatására kilövell a papírra. 

A tintasugaras nyomtatók pozitív tulajdonságai közé tartozik, hogy olcsó beszerezni őket, akár 
fényképminőségű nyomtatási kép érhető el velük és halkak. Viszont üzemeltetésük drága a 
patronok ára miatt, amelyek beszáradnak ritka használat esetén. 

1971 óta alkalmaznak lézernyomtatót. Ma már otthoni használatra és általános irodai 
használatra inkább ezt a típust választják nyomtatási minősége, sebessége – és természetesen a 
tintasugaras nyomatáshoz hasonló ára és csendes működése miatt. 

Működési elve a fénymásoláséhoz hasonló. A nyomtató szelénhengerét kezdetben pozitív 
elektromos töltéssel tölti fel. A forgó hengert a képnek megfelelően modulált lézersugár 
pásztázza végig. Ahol a hengert lézersugár éri, pontjai negatív töltésűek lesznek, ezek 
magukhoz vonzzák a pozitív töltésű festékport. A hengeren megtapadt por, a kirajzolt kép 
átkerül az alatta áthaladó és előzőleg pozitívra töltött papírra. A papírra a festékszemcséket 
fűtőhenger égeti rá. A festékport ún. toner tartalmazza (lásd 4.81. ábra). 

                                                 
144 Epson: LQ-2090IIN, https://www.epson.hu/products/printers/dot-matrix-printers/lq-2090iin, megtekintve: 
2019.05.05. 
145 Edigital: Leporelló, https://edigital.hu/search?product%5Bsearch%5D=m%C3%A1trix+nyomtat%C3%B3, 
megtekintve: 2019.05.05. 
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4.81. ábra. Lézernyomtató tonercseréje146 

A lézernyomtató a lapnyomtatók csoportjába tartozik, nyomtatás előtt az egész oldalt 
eszközfüggetlen nyelven (például PostScript) írja le az alkalmazói szoftver, és küldi el a 
nyomtatónak. 

A lézernyomtatókhoz hasonló működésű elvűek a LED-nyomtatók, de ezekben a hengeren a 
képet a henger mentén elhelyezett LED-sor alakítja ki. A kép kirajzolása soronként történik a 
henger palástjára a LED-ek megfelelő kigyújtásával/kioltásával. A vízszintes felbontástól 
függően akár több ezer fénykibocsátású diódát tartalmazhat. Mivel nincs szükség lencse- és 
tükörrendszerre, olcsóbb a lézeres megoldásnál. 

A plotterek (rajzgépek, lásd 4.82. ábra) olyan speciális nyomtatók, amelyeket kezdetben 
mérnöki, de ma már grafikusi munkában nagyméretű lapokra készítendő rajzok (plakátok, 
térképek stb.) esetén használnak. Az újabb rajzgépek nem íróhegyet, hanem nyomtatófejet 
mozgatnak a papír felett. Az újabb tintasugaras plotterek inkább speciális, nagyméretű 
nyomtatónak tekinthetők. A síkplotterek esetén a toll asztal felett mindkét irányban mozoghat. 
A dobplotterek esetén az egyik irányú mozgást a toll, a másik irányút pedig a papír végzi. 

 
4.82. ábra. Plotter147 

4.8.4. Kétirányú adatcserét bonyolító perifériák 

A kétirányú adatcserét bonyolító perifériák lehetővé teszik adatok interaktív bevitelét és az 
eredményadatok megjelenítését is. 

                                                 
146 Eric Stowell: How to Replace a Toner Cartridge and Drum Unit in a Brother Laser Printer, 2019.02.27., 
https://www.ldproducts.com/blog/how-to-replace-a-toner-cartridge-and-drum-unit-in-a-brother-laser-printer/, 
megtekintve: 2019.05.05. 
147 Epson: Epson SC-T3100 és SC-T3100N, https://www.epson.hu/products/printers/large-format-
printers/surecolor-sc-t3100-series, megtekintve: 2019.05.05. 
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Érintőképernyő 
Az érintőképernyő (touch screen) a leggyakoribb kétirányú adatcserét bonyolító periféria. A 
számítógép monitorához hasonló eszköz, amely segítségével a rajta megjelenő parancsokat és 
funkciókat érintéssel választhatjuk ki. Előfordul hordozható (okostelefon, tablet, laptop stb.) és 
telepített eszközökben (például pénzkiadó automata, információs pult) egyaránt. 

Technológiai megoldása szerint lehet rezisztív, kapacitív, optikai (infravörös), akusztikus 
hullám (lásd 4.83. ábra). 

 

4.83. ábra. Érintőképernyők technológiai megoldásai148 

Hangkártya 
A hangkártya általában a számítógép alaplapjára integrált, de lehet az alaplap megfelelő slotjába 
illeszthető bővítőkártya is. A laptopfelhasználók dedikált hangkártyát az USB interfészen 
keresztül vagy expresskártyát használhatnak. A hangkártya audiójeleket fogad és ad ki, illetve 
hangkeltő/hangsugárzó eszközöket vezérelve rendeltetése szerint hangokat kelt számítógépes 
programok utasítására. Felhasználási területei közé tartoznak a multimédiás alkalmazások, a 
hang- és videószerkesztés, szórakozás (filmnézés, zenehallgatás, játékok). 

A hangkártya számos feladatot átvesz a számítógép fő processzorától, jelentősen csökkentve 
annak terhelését, és növelve a hanggal kapcsolatos feladatok elvégzésének hatékonyságát és 
minőségét. A hangkártyák általában legalább az alábbi funkciókat töltik be: 

 Szintetizátor: szintetizátorhoz hasonló módon hanggenerálás. 
 MIDI interfész: hullámtábla segítségével MIDI-formátumban megírt fájlokból zenei 

hangok előállítása. 
 A/D konverter: mikrofonból vagy más analóg hangforrásból jövő jel digitalizálása. 
 D/A konverter: Digitális jelekből (fájlokból) analóg hangok előállítása. 

A 1999 után gyártott hangkártyák többségének csatlakozói a Microsoft PC 99 szabványa szerint 
4.84. ábra szerint vannak színezve. 

                                                 
148 Sz. ism.: What is the Science behind Touch Screens? 2016.09.26., http://gyanpro.com/blog/what-is-the-science-
behind-touch-screens/, megtekintve: 2019.05.05. 
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Szín Funkció 

   Analóg mikrofon input.

  Analóg input.

  Analóg output a fő hangszóróknak vagy a fejhallgatónak. 

  Analóg output a hátsó hangszóróknak (4.0 vagy több 
esetén). 

  Analóg output az oldalsó hangszóróknak (7.1 esetén). 

  S/PDIF digitális output (esetenként analóg outputként a 
mélynyomónak és a középső hangszórónak). 

4.84. ábra. A videókártyák Microsoft PC 99 szabvány szerint színezett csatlakozói 

Modem, hálózati csatoló, router 
A telefonos modem (MOdulátor-DEmodulátor) berendezés kétirányú adatátvitelt tesz lehetővé 
a hagyományos telefonvonalon. Egyik oldalon egy vivőhullám modulációjával a digitális jelet 
analóg jellé, a másik oldalon demodulációjával digitális jellé alakítja. Az eljárás célja a digitális 
adat analóg módon átvihetővé tétele. A modemek párban, az átviteli közeg két végén elhelyezve 
működnek (lásd 4.85. ábra). 

Az elterjedtebb, különböző átviteli közegben működő modemek: telefonos modem, ADSL 
(Asymmetric Digital Subscriber Line) modem, kábelmodem, rádiós modem, optikai modem, 
mikrohullámú modem, akusztikus modem. A modemek 60 éves történetéről például [11] ad 
összefoglalót. 

 
4.85. ábra. Kapcsolatok modem, illetve vezeték nélküli router alkalmazásakor149 

  

                                                 
149 Tenda: W316R vezeték nélküli router beállítása, 
https://tenda.co.hu/tamogatas/1/w316r_vezetek_nelkuli_router_beallitasa, megtekintve: 2019.05.05. 
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Hálózati csatolóval is csatlakozhatunk a helyi számítógépes hálózathoz (lásd 4.86. ábra). 
Ismertebb típusai az Ethernet és a Token Ring rendszerűek. A hálózati kártyák legfőbb 
jellemzője az adatátviteli sebességük. Adatátviteli sebességen az időegység alatt átvitt bitek 
számát értjük, bit/s-ban mérjük. Az átvitel jellemezhető a felhasznált jel értékében 1 sec alatt 
bekövetkezett változások számával is, amely megnevezése jelzési sebesség vagy baud. 

 
4.86. ábra: PCI Express LAN hálózati kártya150 

A router (útválasztó) a számítógép-hálózatokban útválasztást végző eszköz, amelynek a 
feladata a különböző hálózatok összekapcsolása és a közöttük végbemenő adatforgalom 
irányítása (lásd 4.87. ábra). 

 
4.87. ábra. CISCO router151 

4.8.5. Háttértárak 

A háttértárak jellemzői 
A tárolókat több szempont szerint vizsgálhatjuk. 

Az adathordozó fizikai megoldása szerint: 

 Mágneses (merevlemez [Hard Disc Drive, HDD], mágnesszalag). 
 Optikai (CD, DVD, Blu-ray lemez). 
 Félvezetős (SSD, memóriakártya, pendrive). 

Adatok visszakeresése szempontjából: 

 Közvetlen hozzáférésű háttértárak: a keresett adat memóriablokkját közvetlenül címzik 
meg, az adatot a teljes tároló végigolvasása nélkül közvetlenül kiolvassák/beírják (a 
fenn felsoroltak közül csak a mágnesszalagos tár nem tartozik ide). 

                                                 
150 PCland.hu: Startech PCIE Gigabit LAN Netzwerkkarte PCI Express Schnittstellenkarte, 
https://www.pcland.hu/startech_pcie_gigabit_lan_netzwerkkarte_pci_express_-pex100s, megtekintve: 
2019.05.05. 
151 CISCO: Cisco Enterprise Router Selector, https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/router-
selector.html?dtid=osscdc000283, megtekintve: 2019.05.05. 
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 Soros vagy szekvenciális hozzáférésű háttértárak: a keresett adat csak úgy érhető el, ha 
a tárolóeszköz blokkjait sorban egymás után végigolvassa a megfelelő adatblokk 
megtalálásáig (a fenn felsoroltak közül csak a mágnesszalagos tár tartozik ide). 

Mobilizálhatóságuk szerint a háttértárak: 

 Beépítettek: HDD, SSD, RAID. 
 Cserélhetőek: CD, DVD, Blu-ray lemez, pendrive, memóriakártya, szalagos meghajtó. 

(Elavultak: mágnesdob, lyukszalag, lyukkártya, hajlékonylemez.) 

A háttértárak funkciója 
A háttértárak nem vesztik el tartalmukat a gép kikapcsolása után sem. 

A nagy kapacitású háttértárolóknak fontos szerepük van az ún. tároló-hierarchiában: 

 Virtuális tárkezelés lehetősége: a virtuális tárkezelés a főtár kiterjesztését szolgálja, 
megkönnyíti a rendelkezésre álló tárterület egységes kezelését. 

 Program és adattárolás: az aktuálisan nem aktív programfájlok és adatállományok, 
illetve ezek biztonsági másolatainak tárolása. 

A külső tárolóegységek fő részegységei az alábbiak: 

 Adathordozó: az adatokat és a programokat tárolja. 
 Író/olvasó eszköz: az adatokat az adathordozóról beolvassa vagy kiírja rá. 
 Vezérlőegység: a külső tároló működését szervezi, irányítja. 

Merevlemezes háttértár 
A merevlemez (Hard Disk Drive, HDD) még mindig a legelterjedtebb háttértárolótípus. Az 
adatokat bináris formában rögzíti a mágnesezhető felületű adathordozó. Az adathordozó fémből 
(alumíniumból) készül, felületét jól mágnesezhető réteg borítja. A digitális tartalom tárolásához 
a két állapotot a parányi elemi mágnesek iránya határozza meg (lásd 4.88. ábra). A jelrögzítés 
alapja az elektromágneses indukció. 

 
4.88. ábra. A merevlemez felületén a parányi mágnesezhető részecskék irányt 1-es érték esetén 

váltanak [7] 
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Az adatrögzítést és a visszaolvasást a lemez író-olvasó fejében levő apró, nyitott vasmagú 
tekercs végzi. A fej a nagy sebességgel forgó lemez felülete felett keletkező légpárnán lebeg, 
illetve sugárirányban mozgatja a fejmozgató-elektronika. A fej a lemezfelületen kialakuló 
légpárna miatt emelkedik meg. 

A merevlemezek jellemző adatai az alábbiak: 

 Kapacitás: 400 GB – 16 TB 2019-ben. 
 Forgási sebesség: 5 400, 7 200, 10 000, 14 000 rpm (Rotation Per Minute, fordulat per 

perc). 
 Lemezátmérő: 5-30 cm. 
 Hozzáférési idő (Disk Access Time): merevlemeztől és gyártótól függően 2015-ben 7-

23 msec; a kapacitás növekedésével nő. 

A mágneslemez hozzáférési ideje alatt egy adatblokk kiolvasásának idejét értjük, amely 
átlagértékként értelmezhető, mert függ az olvasófejnek a kiolvasás megkezdése előtti 
helyzetétől. Képlete: Hozzáférési idő = Fejmozgatási (pozicionálási) idő átlaga + Forgási idő 
átlaga + Adatátviteli idő + Vezérlési idő. 

A merevlemez tokjában egy vagy több, közös tengelyen forgó lemez lehet. Minden 
lemezoldalhoz tartozik egy-egy íróolvasó fej. A lemezeken az adatok koncentrikus körökben 
(sávokban) helyezkednek el, a sávok a fejek sugárirányú elmozdulásával érhetők el. Az egymás 
alatti sávok egy-egy cilindert képeznek, fejmozgás nélkül elérhetőek. A sávok megadott számú, 
egyenlő kapacitású szektort tartalmaznak az adatok tárolásához. (Egyes korszerű lemezeknél a 
sávok a sugárirányból kiinduló zónákra osztottak. A nagyobb kerületű sávokat tartalmazó 
zónák sávjaiba több szektor kerül.) A lemezen kezelhető (olvasható, írható) legkisebb fizikai 
adategység a szektor (lásd 4.89. ábra). 

 
4.89. ábra. A merevlemez felépítése152 [7] 

                                                 
152 WebmesterKe: Mágneses elven működő merevlemez - Hard Disc Drive (HDD), 
http://users.atw.hu/webmesterke/index.php?temakor=hardver&almenu=hattertar&oldal=ht_hdd, megtekintve: 
2019.05.05. 
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Egy szektorhoz hozzáféréshez a szektort három paraméter azonosítja: 

 cilinder száma (cylinder); 
 fej száma (head); 
 szektor száma (sector). 

Ezeket a paramétereket, amelyek az író/olvasó fejek szinkronizációjához szükségesek, a szektor 
kezdő része, az ún. szektorfej tartalmazza. Ezután ECC (Error Correcting Code, hibajavító kód) 
következik. A szektorok jellemzően 512 B-osak, és egymástól szektorrés választja el őket. 

A lemezegységnek saját lemezvezérlő chipje van, amely bonyolultsága a fő processzorét 
közelíti. Feladatai közé tartozik: 

 Írásra, olvasásra, formázásra vonatkozó parancsok fogadása. 
 Hibák felismerése és javítása (például ismételt olvasással). 
 Hibás szektorok nyilvántartása és átcímzése. 
 Lemez-cache vezérlése. 

A mágneslemezek teljesítménye erősen lemaradva követi a programok 
teljesítménynövekedését. 

Napjainkra általánosan elterjedtek lettek az USB csatlakozót használó hordozható, külső 
merevlemezek. 

Félvezetős háttértárak (SSD, pendrive, memóriakártya) 
A félvezetős, flash-tároló a törölhető és újraírható ROM memóriák olyan továbbfejlesztett 
változata, amely a törlést és újraprogramozást blokkonként teszi lehetővé, ezáltal jelentős 
sebességnövekedést elérve. Nem tartalmaz mozgó alkatrészeket, rázkódásra nem érzékeny. 

Az SSD (Solid State Drive, szilárdtest-meghajtó) flash-memória alapú tároló, rajta az adatok a 
merevlemezhez hasonlóan kezelhetők, így ennek kiváltására alkalmas. A merevlemeznél 
gyorsabbak, ezért egyre többen használják, legalább az operációs rendszer számára. 

A memóriakártyák kisméretű, általában műanyag tokban elhelyezett írható-olvasható 
memóriákként elterjedtek. Használjuk szórakoztató elektronikai eszközökben, digitális 
fényképezőgépekben, műholdas helymeghatározókban. 

 
4.90. ábra. Memóriakártya153 

A memóriakártyák és pendrive-ok (továbbá a ma elterjedt külső HD-k és SSD-k) előnyei közé 
tartozik hogy nem igényelnek külső tápellátást, kis fizikai méretűek, nagy tárolókapacitásúak, 
hordozhatóak, ellenállnak a külső hatásoknak. 

                                                 
153 ScanDisc: Cards & Readers, https://www.sandisk.com/home/memory-cards, megtekintve: 2019.05.05. 
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Szalagos tárolók 
A szalagos tárolók szekvenciális (soros) adatelérést biztosítanak. A keresett adat, fájl 
megtalálása ezért sok időt vesz igénybe, viszont elérése után a beolvasás (illetve merevlemezről 
rá a kiírás) nagy sebességgel történik meg. Nagy kapacitásuk és viszonylag alacsony áruk miatt 
tipikus felhasználási területük a biztonsági másolatok készítése, archiválás. PC-s környezetben 
elterjedt a DAT (Digital Audio Tape) nagy kapacitású, kiskazettás változata (a Digital Data 
Storage, DDS) (lásd 4.911. ábra) és a streamer. 

 
4.911. ábra. DAT kazetta154 

Optikai háttértárolók (CD, DVD, blu-ray) 
Ezen lemezek 12 cm átmérőjűek. A CD/DVD 1,2 mm vastag, a blu-ray lemez 1,1 mm vastag. 
Rajtuk az adatokat középről indulva, spirál mentén rögzítik. 

Bár a pendrive-ok kapacitásának emelkedésével és a felhőalkalmazások elterjedésével a 
CD/DVD szerepe csökkent az adattárolás, -szállítás, szoftver- és filmterjesztés terén, de miután 
áruk, illetve író-/olvasó meghajtóik ára lecsökkent, sok pozitív tulajdonságuk miatt kedveltek 
voltak. Főbb jellemzőik: nagy tárolási sűrűség és viszonylag magas elérési idő, élettartamuk 
több évtized, cserélhető tárolók, nagy adatbiztonság, alacsony adattovábbítási sebesség. 

Az 1982-ben megjelent CD (Compact Disc) írása és olvasása során a lézersugár belülről kifelé 
haladva spirális vonalon olvassa vagy írja az adatokat. A spirál kihúzva kb. 5,6 km hosszú 
lenne. Az adatrögzítés háromrétegű adathordozón történik, a rétegek: védő-, visszatükröző, 
hordozó (lásd 4.922. ábra). A mesterlemez gőzölögtetett fémrétegén levő bemélyedésekről 
(pitekről) visszaverődő fény alapján dönti el az olvasó, hogy 1 vagy 0 a bit értéke. Az írható 
CD-k speciális rétegének törésmutatója helyenként megváltoztatható a lézerfénnyel, hogy az 
olvasó 1-esekkén vagy 0-ként értelmezhesse. 1-esként a pitek és változatlan felület (land) 
közötti átmenetet érzékeli. A CD lemezek kapacitása jellemzően 650-700 MB. 

A spirálon kb. 2 KB-os szektorokban történik az adattárolás. Az adatok felírásánál három 
szinten alkalmaznak hibaellenőrző és hibajavító (Error Correcting Code, ECC) kódolást. A 
viszonylagos nagy megbízhatóságnak ára, hogy 28%-os kihasználtsága (7 203 B szükséges 
2 048 B érdemi adathoz). 

A CD elején tartalomjegyzék van (Table of Contents, TOC) a lemezen található adatokról és 
azok helyéről tárolva információt. A többször írható CD-ken az egyes írásokkor új TOC készül. 

                                                 
154 Image Store: HP DAT 72 Data Tape, https://www.imagestore.co.uk/storage-media-tapes-disks-cartridges/dat-
tapes/hp-dat72-data-tape/, megtekintve: 2019.05.05. 
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4.922. ábra. A CD szerkezete [7] 

A filmek tárolásának igényére válaszolva 1997-ben megjelent DVD (Digital Versatile Disc) a 
CD-hez hasonlóan működik, de pitjei kisebbek, sávjai közelebb vannak egymáshoz, így érve el 
nagyobb adatsűrűséget. Lehetőség lett két adathordozó réteg egymásra helyezésével (a felső 
félig átlátszó), valamint kétoldalas lemez kialakítására (két 0,6 mm vastagságú lemez 
összeragasztásával). Hatékonyabb logikai formátumot alkalmaz, rövidebb a hibajavító mező. 
Az egyoldalas, egyrétegű DVD kapacitása 4,7 GB, a kétoldalas, kétrétegű DVD-é 17 GB is 
lehet. 

A nagyfelbontású filmekhez (High-Definition Television, HDTV) a DVD-filmekhez képest kb. 
5-ször annyi tárolóhely szükséges. A 2006-ban megjelent blu-ray lemez (BD vagy BR) 
tárolókapacitása a DVD-nél nagyobb, az egyrétegűé 25 GB, a kétrétegűé 50 GB. A blu-ray 
lemez esetén kisebb fénynyalábbal pontosabban lehet fókuszálni a 0,15 m hosszú pitekre. A 
sávok szélessége tovább csökkent 0,32 m-re. Nevében a „blue” (kék) a technológiában 
használt lézer színére utal, a „ray” az optikai sugárra (405 nm, míg a vörös lézer 650 nm). A 
technológia magas ára miatt a technológia még nem terjedt el széles körben, író egységet még 
nem gyártottak otthoni használatra. 

A blu-ray technológiának megjelentek más verziói is. 2011-ben a General Electric jelentette be 
a a DVD és a blu-ray lemez utódjának szánt 500 GB-os optikai adattároló lemezét, amelyhez 
hologramos technológiát használ. A nyers polikarbonát lemezen több milliárd apró 
hologramképet helyeznek el, majd az író lézer a 0 értékű biteknél kiégeti a hologramokat. 

4.8.6. Egyéb eszközök 

Az alábbiakban a perifériák gazdag világából még néhány elterjedten használtat emelünk ki. 

A vonalkódolvasó (árukód leolvasó) számos helyen, például kereskedelemi egységekben áru, 
könyvtárban kiadványok, gyógyszertárban receptek azonosítására, raktározás során, szórakozó 
helyeken belépő ellenőrzésére, az irodákban iratok, küldemények azonosítására használt (lásd 
4.933. ábra). A képdigitalizálóhoz hasonlóan működik. A letapogatott felületen különböző 
vastagságú függőleges csíkok és alattuk számok vannak. 
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4.933. ábra. Kézi vonalkódolvasó155 

A digitalizáló táblát használhatjuk mutatóeszközként és rajzok, aláírás rögzítésére, 
jegyzeteléshez, festmények készítéséhez a hozzá tartozó tollal. A jobb minőségűek több 
nyomáserősséget tudnak megkülönböztetni, a felsőkategória véglete, hogy kijelzőt is építenek 
a táblába (lásd 4.944. ábra). 

 
4.944. ábra. Wacom Intuos Pro Paper L digitalizáló tábla156 

A webkamerát képi információ gyors bevitelére használjuk. Képminősége nem szükséges, 
hogy olyan jó legyen, mint a kézi videokameráké. Az 5-8 megapixeles webkamerák képét már 
megfelelő minőségűnek tekinthetjük. A webkamerák mikrofont beleépítve tartalmazhatnak. A 
laptopok és hordozható számítógépek házának kávájába beépítik a képet-hangot vevő egységet. 

A játékok irányításának megkönnyítésére több beviteli eszközt terveztek. Kezdetben a 
hangkártya játékportjára kellett ezeket csatlakoztatni, ma már többségük az USB csatlakozót 
használja. Mobiltelefonokon is megtalálhatók miniatürizált változataik. Ide soroljuk például a 
következőket: botkormány (Joystick), játékpad, kormány. 

A MIDI keybord jellemzően zongorastílusú elektronikus billentyűzet (lásd 4.955. ábra). 
Gyakran találhatók rajta más gombok, kerekek és csúszkák is MIDI jelek és parancsok 
bevitelére. Nincs saját hangmotorja, ezért magában nem ad hangot. Más zenei eszközhöz és a 
számítógéphez USB vagy MIDI 5-pólusú kábelen, illetve MIDI protokollon keresztül 
csatlakoztatható. 

                                                 
155 Webmaxx: Datalogic Quickscan QBT2101, http://www.webmaxx.hu/vonalkod-olvaso/vezeteknelkuli-
vonalkod-olvaso/datalogic/qbt2101-bk-btk-datalogic-quickscan-qbt2101-vonalkod-olvaso-7927, megtekintve: 
2019.05.05. 
156 Emag: Wacom Intuos Pro Paper L digitalizáló tábla, North, https://www.emag.hu/wacom-intuos-pro-paper-l-
digitalizalo-tabla-north-pth-860p-n/pd/DW7MP7BBM/, megtekintve: 2019.05.05. 
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4.955. ábra. MIDI keyboardok157 

Az okostelevízió (Smart TV, Connected TV) új trend, amelynek célja, hogy egy eszközbe 
integrálják a televíziót, a set-top boxot, az internetet, a web 2.0-t, illetve a számítógépet. Az 
okostelevízió szolgáltatás technológiát a televíziókészülékeken kívül set-top boxokba, blu-ray 
lejátszókba, játékkonzolokba és az ezekhez kapcsolódó készülékekbe építik be. Az 
alkalmazásfejlesztőket támogatja az okostelevíziók operációs rendszere vagy mobil operációs 
rendszere, illetve szoftver-keretrendszerek. A televíziócsatornák és az internet elérése mellett 
számítógépek, illetve hordozható eszközök, háttértárak kapcsolható okostelevízióhoz, hogy a 
tárolt tartalom például okostelefon távirányítóként vagy billentyűzetként történő használatával 
is elérhető legyen. 

A projektor (videóprojektor, digitális vetítő) kiviteli eszköz a képi információ 
megjelenítéséhez szükséges vezérlőjeleket a számítógéptől videókábelen keresztül kapja. 
Lencséjén keresztül a képet külső felületre vetíti ki. A projektort jellemzően nagyobb térben, 
több néző esetén használják, például konferenciákon és előadásokon bemutató előadásanyag 
megjelenítésére, továbbá házimozikban. Készülnek LED-es és lézerprojektorok. 

A hőnyomtatók nem ütközéses nyomtatók (lásd 4.966. ábra). Speciális festéktartalmú fóliával 
kombinált papírt használnak, amelyen a nyomtatófej által kibocsátott hő hatására nyomófésű 
segítségével a fólián megolvad a festék, amely a papírra kerül. Kisteljesítményű változatai 
ideálisak egyszer használatos bizonylatok (például receptek, nyugták) nyomtatására. A 
hőnyomtatók sebessége közepes, beszerzési áruk és üzemeltetési költségük alacsony. De ahogy 
tapasztaljuk, a nyomat tartalma viszonylag gyorsan elhalványul, amit gyorsít az erős fény, 
illetve hőhatás. A hőnyomtatók másik fajtája az ún. szublimációs158 nyomtató. Ezek speciális 
festéket párologtatnak a festékkel kémiai reakcióba lépő papírra. 

                                                 
157 Sean: The Top 10 Best MIDI Keyboard Controllers in the Market, 2019.01.14., 
https://www.wirerealm.com/guides/top-10-best-midi-keyboard-controllers, megtekintve: 2019.05.05. 
158 Szublimáció: olyan halmazállapot-változás, amelynél a szilárd anyag melegítés hatására folyékony 
halmazállapotba kerülés nélkül megy át gőzállapotba. 
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4.966. ábra. Hőnyomtató159 

A 3D nyomtató digitális modellekből háromdimenziós tárgyakat állít elő. Napjainkban a gyors 
prototípuskészítés és a hobbi szintű használat fő alkalmazásterülete. A 3D nyomtatás additív 
gyártási eljárás: vékony rétegek egymáshoz illesztésével készülnek a nyomatok. (A 
hagyományos megmunkálást ezzel szemben szubsztraktívnak nevezik, mert nagyobb nyers 
darabból választják le a felesleges anyagot a késztermék előállításához.) Mivel az utóbbi 
években már megfelelő minőségben és áron lehet a nagy példányszámban gyártott 3D 
nyomtatókat beszerezni, tervező irodák, művészek és otthoni felhasználók is vásárolják. Több 
cég, illetve projekt dolgozik elérhető árú, általánosan használható, nyílt forráskódú és tervrajzú 
3D nyomtató előállításán. Közülük a legismertebbek a Fab@Home, a RepRap Project, a 
MakerBot. 

 
4.977. ábra. 3D nyomtató160 

                                                 
159 Citizen: 3" Printers (80mm), https://www.citizen-systems.com/en/products/printer/pos/overview/, 
megtekintve: 2019.05.05. 
160 RepRap: Prusa i3 (license: GPL), https://reprap.org/wiki/RepRap_Machines, megtekintve: 2019.05.05. 
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A hangszórók, fej- és fülhallgatók olyan akusztikai eszközök, amelyek elektromos jel hatására 
hanghullámokat állítanak elő. 

A 3D szemüvegek, virtuális valóság szemüvegek és sisakok területén is egyre nagyobb a 
választék. A 3D-s kép és film sztereoszkopikus megjelenésű, mélységérzetet is kelt, nem csak 
árnyékolást, perspektívát és színeltolást használ. A mélységérzet keltéséhez biztosítják, hogy a 
bal és a jobb szem a neki szánt képet lássa, majd agyunk egy képet készít ezekből. Több féle 
megoldás született a szemüvegek terén (aktív és passzív szemüvegek). A sisakszerű tárgyak 
beépített képernyőt és fejhallgatót tartalmaznak, korábban nem megtapasztalható élményt 
nyújtva a belső nézetes játékokhoz, jó minőségű hanggal kísérve. 

A számos további periféria közül még megemlítjük a madarat, amely a Leonar3Do beviteli és 
részben kiviteli eszköze is. A Leonar3Do integrált szoftver- és hardver PC-platform interaktív 
virtuális valóság környezetet hoz létre be- és kimeneti perifériái segítségével (lásd 4.98. ábra). 
Egér helyett az ún. madarat alkalmazza, amely hat szabadságfokú, térbeli beviteli eszköz. A hat 
szabadságfok miatt a madárral a virtuális tárgyakat megfoghatjuk és arrébb is helyezhetjük. Kis 
nyomógombja van, a tapintásérzetet rezgőmotor váltja ki161. 

 
4.98. ábra. A Leonar3Do perifériái162 

A látássérültek számára számos perifériát fejlesztettek ki. Az eszközök egy része, a Breille-
kijelzők kifejezetten olvasáshoz készültek, olyan elektromechanikus eszközök, amelyek lapos 
felület lyukain keresztül kiemelnek alkatrészeket, tapinthatóvá téve a karaktereket. Sok 
együttműködik a leggyakrabban használt képernyőolvasó szoftverekkel. Braille-szöveg 
nyomtatható olyan speciális nyomtatóval, amely a tintát nagy erővel juttatja a papírra, de a 
Braille-írást megjelenítő nyomtatóval is. Ezek mellett vannak például Braille-jegyzetelőgépek 
is. Egér helyett a látássérültek szeretnek billentyűkombinációkat használni. 

A kártyaszámítógépek, programozható robotok területe is igen fejlődik az utóbbi években. 
Az olcsó kártyaszámítógépeket (például Raspberry Pi, BBC micro:bit) a programozással most 
ismerkedők és a hobbisták tudják kihasználni (lásd 4.99. ábra, 4.980. ábra. 

                                                 
161 Leonar3Do International: Leonar3Do Virtual Reality Hardware Kit, http://leonar3do.com/our-device/, 
megtekintve: 2019.05.05. 
162 Leonar3Do International: Leonar3Do Virtual Reality Hardware Kit, http://leonar3do.com/our-device/, 
megtekintve: 2019.05.05. 
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4.99. ábra. Raspberry Pi 3163 

 

4.980. ábra. BBC micro:bit164 

Az óvodásoktól a kisebb-nagyobb iskolások számára készítenek programozható robotokat, 
illetve állítanak össze robotkészleteket, amelyek közül csak egy a LEGO Mindstorms családja 
(lásd 4.991. ábra). 

 
4.991. ábra. LEGO® MINDSTORMS® DOODLEBOT165 

4.9. Ellenőrző kérdések 

4.1. fejezet 

 Határozza meg a hardver, a szoftver és a firmware fogalmát. 
 Mikor jelenik meg új számítógép-generáció, és mi történik a generációk megjelése 

közötti időben? 
 Mit jelent a processzor és a mikroprocesszor kifejezés? 
 Nyújtson áttekintést a személyiszámítógép-trendekről. 
 Milyen főbb funkcionális egységeket tartalmaz a számítógép alapkonfigurációja? 

Jellemezze azokat. 

                                                 
163 Málna PC Raspberry Pi Magyarország: Raspberry Pi 3 Model B bemutatása és rövid tesztünk, 2016.03.08., 
https://malnapc.hu/2016/03/raspberry-pi-3-model-b-bemutatasa-es-rovid-tesztunk/, megtekintve: 2019.05.05. 
164 IVSZ: Az oktatás jövője – tudósítás a londoni BETT-ről, 2016.02.03., http://ivsz.hu/hirek/az-oktatas-jovoje-
ma-bett-show-london/?fbclid=IwAR2bgXQyml6N4JSd4Szm8yaQu65nJd2sy2U0a6Zxy_J7OSY9vMa7dzCiXig, 
megtekintve: 2019.05.05. 
165 LEGO Csoport: DOODLEBOT, https://www.lego.com/hu-hu/mindstorms/build-a-robot/doodlebot, 
megtekintve: 2019.05.05. 
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4.2. fejezet 

 Milyen feladatai, illetve részei vannak az alaplapnak? 
 Milyen feladatokat oldanak meg, illetve milyen részegységei vannak az alaplapi 

chipseteknek? Ábrázolja blokkdiagramon napjaink jellemző chipsetfelépítését. 

4.3. fejezet 

 Melyek a processzorok jellemző paraméterei? Szemléltesse ezeket a napjainkra 
jellemző adatokkal. 

 Ábrázolja blokkdiagramon az i8088 processzort. Jellemezze főbb funkcionális 
egységeit. 

 Ábrázolja blokkdiagramon az Intel Coffee Lake mikroarchitektúra magját. Jellemezze 
főbb funkcionális egységeit. 

 Ábrázolja blokkdiagramon az okostelefonok hardver-architektúráját. Jellemezze főbb 
funkcionális egységeit. 

 Mit értünk a processzorok utasításkészlete, utasítás-végrehajtása és műveleti vezérlése 
alatt? 

 Mi jellemző a tisztán CISC és RISC architektúrájú processzorokra? 
 Mit jelent a műveleti vezérlés? Melyek az utasítások végrehajtásának fő lépései? 
 Milyen módszereket alkalmaznak a modern processzorok az utasítások soros 

végrehajtása helyett a párhuzamos végrehajtásukhoz? 

4.4. fejezet 

 Mutassa be a sínrendszer funkcióját. Jellemezze napjaink PC-inek kommunikációs 
architektúráját. 

 Jellemezze a személyi számítógépek és a perifériák közötti adatátvitel három fő 
módszerét. 

 Határozza meg az interfész és a port fogalmakat, valamint az interfész és a port 
legfontosabb feladatait. 

 Jellemezze röviden napjainkt asztali számítógépeinek/laptopojainak általánosan 
előforduló interfészeit. 

4.5. fejezet 

 Mutassa be részletesen a számítógép elindulásának folyamatát. 

4.6. fejezet 

 Mit értünk tárhierarchián? Jellemeze a tárhierarchia egyes szintjeit. 
 Definiálja és jellemezze a ROM és a RAM és tárolókat. 
 Mutassa be a két fő veremműveletet. Hogyan használják a szubrutinok a vermet? Mit 

jelent a rekurzív szubrutin? 

4.7. fejezet 

 Adjon tanácsokat tápegység vásárlásához asztali számítógép, laptop és kézi számítógép 
esetén. 

 Mit határoznak meg a számítógépház-szabványok? 

4.8. fejezet 

 Mit értünk periféria alatt? 
 Jellemzezze a beviteli periféiák közül a billentyűzetet és a mutatóeszközöket. 
 Jellemezze a kiviteli perifériák közül a videókártyát-monitort és a nyomtatókat. 
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 Jellemezze a kétirányú adatcserét bonyolító perifériák közül az érintőképernyőket, a 
hangkártyákat és a modemet, hálózati csatolót, routert. 

 Nevezzen meg szempontokat, amelyek szerint vizsgálhatjuk a háttértárolókat. Az egyes 
szempontok szerint milyen csoportokat különböztetünk meg? 

 Vázolja a háttértárak funkcióit és főbb részegységeit. 
 Jellemezze a merevlemezes háttértárakat. 
 Nevezzen meg félvezetős háttértárakat. Jellemezze a félvezetős háttértárakat. 
 Mikor és miért választjuk adattárolásra a szalagos tárolókat? 
 Mutassa be a CD/DVD/blue ray optikai háttértárolókat. 
 Mutasson be röviden a fent nem megnevezett perifériák közül hatot. 
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5. Rendszerprogramok 
A fejezet célja bepillantást engedni a számítógépeket, és más informatikai rendszereket 
működtető programok, szoftverek világába. Ha végig gondoljuk hányféle alkalmazás, app 
érhető el manapság az informatikai világ legkülönfélébb eszközein, belátható, hogy a fejezet 
terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé, hogy minden szoftverrel részletesen foglalkozzunk. 
Ezek közül különösen fontos szerepet tölt be a számítógéppel a közvetlen kapcsolatot biztosító 
és az azt működtető programrendszer, az operációs rendszer. E köré a szereplő köré építjük 
majd fel a szoftverekkel kapcsolatos alapvető fogalmak tisztázását is.  

5.1. Alapfogalmak 

5.1.1. A szoftver fogalma, csoportosítási lehetőségek 

Ha definíciót keresünk a szoftverekkel kapcsolatosan, akkor alapvetően többféle 
megközelítéssel is találkozhatunk, de ezek mindegyike egyértelműen arra utal, hogy a szoftver 
az informatikában az alkalmazott programok összességét (azok leírásával együtt) jelenti, azaz 
a logikai szintet a fizikai szint (a hardver) felett. Mindaddig, míg csupán egy hardverekből 
összeépített rendszert veszünk alapul, addig csupán hardver elemekről beszélünk. Ha azonban 
ezeket a hardver elemeket működtetni akarjuk, akkor programokat kell telepítenünk és 
futtatnunk, hogy értelmet és funkciót kapjanak a korábban csupán fizikailag összeállított 
berendezéseink. Természetesen alapvetően a hardverek határozzák meg egy informatikai 
eszköz korlátait és lehetőségeit, de a szoftverek keltik életre ezeket. Az is érthető talán 
mindezek után, miért éppen az operációs rendszerek lesznek vizsgálódásunk alapvető tárgyai. 

John Wilder Tukey166 amerikai matematikus és statisztikus az 1958-as „American 
Mathematical Monthly” folyóiratban használta először a szoftver kifejezést, melyet a kezdeti 
számítógépeken futó programokra alkalmazott. A mai napig ezt a megközelítést tekinti 
irányadónak az informatikai szakma is, a szoftverek elektronikus adatfeldolgozó berendezések 
(például számítógépek) memóriájában elhelyezkedő, azokat működtető programok. Az adott 
korra jellemzően a fogalom még meglehetősen szűk programkörre terjedt ki, mára jelentősen 
kibővült az alkalmazott szoftverek köre, szükségessé vált csoportosításuk is. Leggyakrabban az 
alábbi csoportosítást használják. 

1. Alapprogramok 

Ezek a közvetlen áramköri vezérlést végző, a gép üzemszerű működését biztosító programok. 
A felhasználótól talán ez áll a legtávolabb, jellemzően automatizált tesztek, hardveres 
ellenőrzések tartoznak ide (pl.: firmware, BIOS). Ez alkotja az operációs rendszer legalsó 
szintjét. 

2. Rendszerprogramok 

Azon alapvető szint, mely a gép és perifériáinak kommunikációit bonyolítja, hogy a 
végfelhasználó számára lehetőséget biztosítson szoftverek készítésére, azok üzembe 
helyezésére, futtatására. (pl.: operációs rendszerek) 

3. Alkalmazói programok 

Azon programok, melyek a gép közvetlen használatán túlmutatva biztosítanak lehetőséget a 
végfelhasználónak tevékenységeinek megkönnyítése érdekében. (pl.: szövegszerkesztő, 
táblázatkezelő, tervező programok) 
  

                                                 
166 https://hu.wikipedia.org/wiki/John_Tukey 
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4. Fejlesztői programok 

Azon rendszer-, vagy alkalmazói programok, melyek segítségével – a felhasználók igényei 
alapján – további programok készíthetők. (pl.: Java, C#, stb.) 

5.1.2. Az operációs rendszer helye 

Jegyzetünk fő témáját tehát az operációs rendszerek alkotják. Ahogy a fenti csoportosításban is 
látható, a rendszerprogramok közé soroljuk őket, fő feladatuk, hogy a fizikai hardver és a 
végfelhasználók közti kapcsolatot megteremtsék oly módon, hogy a felhasználó számára rejtve 
maradjanak azok a tevékenységek, melyek a megfelelő működéshez elengedhetetlenek.  

Az ábrán szemléletesen látható, hogy az operációs rendszerek közvetlen kapcsolatban vannak 
a fizikai hardver egységekkel, az operációs rendszerekre feltelepített alkalmazásaink pedig 
biztosítják a kapcsolatot a végfelhasználókkal. Ebből egyértelműen következik, hogy egy adott 
operációs rendszer alapvetően befolyásolja a rá telepíthető alkalmazások körét, illetve az adott 
operációs rendszer egy konkrét módon oldja meg a rá háruló feladatokat. 

 
5.1. ábra. Operációs rendszer167 

 

5.2. Az operációs rendszer 

5.2.1. Definíció 

Operációs rendszernek (röviden OS az angol Operating System alapján) nevezzük a 
számítástechnikában a számítógépeknek azt a rendszerprogramját, mely közvetlenül kezeli a 
hardvert, és egy egységes környezetet biztosít a számítógépen futtatandó alkalmazások (például 
szövegszerkesztők, játékok stb.) részére. 

Az operációs rendszerekkel kapcsolatosan az ISO nemzetközi szabványosítási szervezet is 
alkotott egy definíciót mely szerint az operációs rendszer: 

„Olyan programrendszer, amely a számítógépes rendszerben a programok végrehajtását 
vezérli: így például ütemezi a programok végrehajtását, elosztja az erőforrásokat, biztosítja a 
felhasználó és a számítógépes rendszer közötti kommunikációt.”168 
 

                                                 
167 Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system 
168 Dr. Adamkó Attila: Operációs rendszerek gyakorlat. (magyarul). Budapest: Digitális Tankönyvtár (2010) (Hozzáférés: 
2019. április. 3.) 
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5.2.2. Részei 

Az operációs rendszer sok részből épül fel, de ezek három fő elemre bonthatók: 

1. Felhasználói felület kezelése 

Ezzel találkozik a felhasználó közvetlenül. Általában ennek kezelhetősége, vizuális 
megjelenése, az innen elérhető szolgáltatások sokszínűsége, valamint a felület felhasználó 
barátsága alapján dönt egy felhasználó az adott operációs rendszer mellett. Természetesen nem 
elhanyagolható szempont az erőforrásigény sem, de napjainkra a hardverek fejlődése lehetővé 
tette ennek a szempontnak a háttérbe szorulását. 

A fejlődéstörténet során a felhasználói felületet két fő csoportra szoktuk bontani: szöveges vagy 
grafikus felület. 

2. Alacsony szintű segédprogramok 

Olyan programok, melyek a rendszer karbantartását végzik, vagy éppen az alkalmazások 
futtatásához szükséges átalakításokért (konverziókért) felelősek. A korai rendszereknél ezek 
némelyikét – például a lemeztöredezettség mentesítését - a felhasználó indíthatta, mára a 
felhasználó barátság jegyében a legtöbb automatizálttá vált, sokszor a háttérben észrevétlenül 
végzik feladataikat. Ide tartoznak az alapvető működéshez szükségesnek vélt egyszerűbb 
programok is például: egyszerű szövegszerkesztő, képnézegető, böngésző. 

3. Kernel (rendszermag) 

A rendszer központi, meghatározó része, mely az alapvető be- illetve kiviteli funkciókat látja 
el. A következőkben ezzel foglalkozunk néhány szóban. 

5.2.3. A kernel 

Mint az operációs rendszer központi része, alapvetően meghatározza annak minden szintjét. A 
fizikai hardverrel ez a szint tartja a közvetlen kapcsolatot, elvégzi a be- és kiviteli perifériák 
működtetését, valamint felelős a különálló folyamatok közti adatcserékért is. Feladata még a 
memória-hozzáférés biztosítása, processzor idejének elosztása, háttértárolók kezelése, illetve 
az ehhez kapcsolódó fájlrendszerek kezelése.  

A kernelek kiépítettségük alapján csoportosíthatók: 

1. Monolitikus kernel: a legrégebbi típusú kernel, mely egyetlen összefüggő bináris 
állományban kerül kialakításra. Előnye a gyorsaság, hisz minden közvetlenül 
hozzáférhető minden részegység számára. Ez azonban a hátránya is, hisz a belső 
védelmi kialakítások költségesek. Csak a teljes kernel újrafordításával módosítható. 
Képviselői a régebbi Unix illetve korai Linux rendszerek. 

2. Moduláris kernel: a monolitikus kernel hiányosságait igyekszik orvosolni oly módon, 
hogy bizonyos részeket (eszközmeghajtók) igyekeztek logikailag és fizikailag is 
modularizálni. Jellemzően Linux rendszereknél alkalmazzák őket. 

3. Mikrokernel: itt a rendszermag csupán a legalapvetőbb műveleteket tartalmazza, 
minden egyéb (memória, filekezelés, megjelenítés) felhasználói szintű modulokba van 
szervezve. Alapvetően biztonságosak és stabilak, de teljesítményük elmarad a 
monolitikus kernelekhez képest, így csak bizonyos területeken alkalmazzák őket. (pl.: 
Minix) 

4. Hibrid kernel: mely igyekszik arany középutat biztosítani a biztonság és a teljesítmény 
elvárásokra vonatkozóan, így a monolitikus kernel és a mikrokernel előnyeit próbálja 
ötvözni. Tipikusan ilyen kerneleket használnak napjaink asztali operációs rendszerei 
(Windows, Linux) 
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5.2. ábra. Kernel típusok169 

5.3. Alkalmazás programozási kapcsolati felület 

Az API (Application Programming Interface) az operációs rendszer egyik komponense, 
melynek feladata, hogy szabványosított módon leírja hogyan kérhetők a szolgáltatások a 
kerneltől, illetve a kernel válaszait milyen módon kapjuk meg. Ezáltal lehetővé válik bizonyos 
szolgáltatások igénybevétele anélkül, hogy annak belső működését ismernünk kellene, továbbá 
programozási nyelvtől is független (az API segítségével meghívott program, nem feltétlenül 
ugyanazon a programnyelven íródik, mint a hívó program), elegendő a bemenő paraméterek 
megfelelő megadása, valamint a visszatérési értékek megfelelő feldolgozása. 

Tipikusan három fő területen hasznosíthatjuk őket: 

1. Az operációs rendszereken futó programok az API-kon keresztül használhatják a 
rendszer szolgáltatásait. 

2. Egy speciális feladatra magunk hozunk létre függvény- vagy eljárásgyűjteményt 
(ilyenek a rutinkönyvtárak) 

3. Egy konkrét program funkcióit használjuk fel valahol máshol (Google Map funkciók) 

Az API tipikusan a fejlesztők elengedhetetlen eszköze. Ugyanis, segítségével nem kell egy 
alkalmazást minden egyes részletében a nulláról kidolgozni, hanem a meglévő eljárások és 
rutinok használatával pillanatok alatt szabványos programokat tudnak készíteni. Ha például 
iPhone-ra szeretnénk egy böngészőt fejleszteni, akkor az iOS API-k között megtaláljuk a 
„WKWebView” API-t, amit egyszerűen beágyazhatunk az alkalmazásunkba. Ha egy telefon 
kameráját szeretnénk használni, ahhoz nem kell nekünk megírni a megfelelő alkalmazást, elég 
meghívnunk a már létező API-t. Egy Windows alkalmazás ablakát sem nekünk kell megírnunk, 
elég az ehhez szabványosított Windows-os API. 

Azon túl, hogy ezek az interfészek megkönnyítik a munkánkat, univerzalitást hoznak napjaink 
változatos eszközeibe, elősegítik az egyszerű kezelhetőséget (felhasználóbarát felületek), 
ritkábbak a hibalehetőségek, valamint egyszerűbbek a javítások, módosítások is. 

Ha egy egyszerű (életszerű) példával szeretnénk az API-t bemutatni, akkor úgy képzelhetjük 
ezt el, mintha mi egy boltot üzemeltetnénk és rendelnék néhány karton üdítőt. Nem kell 
tudnunk, hogy hogyan készítik azt el, hogyan csomagolják és hogyan szállítják, elég, ha tudjuk 
a nagykereskedelmi egység kapcsolattartójának elérhetőségét. Példánkban „ő” az API. 
Megadjuk a bemenő paramétereket – melyik típusból hány kartonra van szükségünk – és 
átvesszük a szállítmányt. 

                                                 
169 Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Monolithic_kernel#/media/File:OS-structure2.svg 
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5.4. Grafikus felhasználói felület 

A felhasználók a számítógépes rendszerekhez a felhasználói felületen (User Interface) keresztül 
kapcsolódnak. A kezdeti időkben ez a kapcsolódás szöveges felületen keresztül valósult meg, 
a felhasználó a megfelelő parancsok (paraméterek és kapcsolók) segítségével adta ki az 
utasításokat. Ehhez természetesen ismernie kellett a szükséges parancsokat, melyek az 
angolszász nyelvi környezetben jelentek meg és a beviteli eszköz a billentyűzet volt. A fenti 
megoldás a „felhasználóbarátság” kialakulásával egyre inkább a grafikailag összetettebb 
megoldások irányába indult el. Ehhez viszont szükség volt az „egér”, mint másodlagos beviteli 
eszköz megjelenésére és elterjedésére.  

Az egér története 1963-ra datálódik, a Stanford egyetemen Douglas Engelbart170 ötlete 
alapján. Az igazi áttörést az asztali gépek térnyerése, valamint a Linux, az Apple és a Microsoft 
operációs rendszereken történő alkalmazása hozta el, ettől a ponttól kezdve a felhasználónak 
nem volt szüksége a háttérben futó utasítások, paraméterek és kapcsolók ismeretére, a 
megfelelő grafikai elemen történő megfelelő kattintás(ok) eredményeként a rendszer a 
háttérutasításokat elvégezte helyette. A grafikus felület (GUI - Graphical User Interface) az 
angolszász utasítások helyett egyfajta univerzalitást adott, a változatos, színes vizuális felületek 
pedig egyre vonzóbbá tették a korábban csupán munkaeszközként használt informatikai 
rendszereket. 

Mára már egyértelműen a felhasználóbarátság uralja a felületeket, legyen szó akár asztali 
operációs rendszerekről, akár mobil eszközökről. A cél a könnyű kezelhetőség, esztétikus 
megjelenés, egyszerű és átlátható használat. Ezeket az irányokat remekül szemlélteti az 
Android rendszerek óriási térnyerése rettentően rövid idő alatt a hordozható eszközök piacán. 
Korábban sokan kétségesnek vélték az érintőképernyő használatának ilyen gyors mértékben 
történő elterjedését, a fejlesztők azonban sikeresen ragadták meg a rendszer lényegét, 
készítették el a megfelelő felületet, melyet a felhasználók könnyedén elsajátítottak, befogadtak. 

A jövő egyre inkább a hordozható eszközök irányába mutat, a fejlesztések ebbe az irányba 
történnek, így az elkövetkezendőkben itt várhatóak komolyabb változások. Nem véletlen, hogy 
a Graphical User Interface trónkövetelői már megjelentek a piacon, a hordozható eszközök 
Natural User Interface felületén (ahol a kéz szerepe dominál, nincs egér és billentyűzet), illetve 
a virtuális valóság Organic User Interface felületén (ahol az érzékelők veszik át a szerepet). 

5.5. Operációs rendszerek elterjedtsége 

Jelen alfejezetben igyekszünk áttekinteni napjaink legjellemzőbb operációs rendszereit a 
különféle eszközök vonatkozásában. Segítségül az online http://netmarketshare.com oldalt 
használjuk. Az általunk bemutatott statisztika a 2019 március havi adatokat tartalmazza. 

Először nézzük meg, a felhasználók dominánsan milyen eszközökkel dolgoznak: 

 Mobile   53.18% 
 Desktop/laptop 42.06% 
 Tablet   4.69% 
 Other   0.03% 
 Console  0.01% 
 Handheld  0.01% 
 Set top boksz  0.01% 
 TV   0.00% 

                                                 
170 https://hu.wikipedia.org/wiki/Douglas_Engelbart 
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Mint látható, az asztali és nagyobb hordozható gépek háttérbe szorultak a mobileszközök 
térnyerésével, ami érthető, ha a közösségi média, az online jelenlét és napjaink kommunikációs 
igényeit is figyelembe vesszük.  

Tekintsük most át a fenti eszközeink jellemző operációs rendszereit. 

Az asztali gépek és notebook-ok esetében a dominancia még mindig a Windows rendszereké: 

 Windows 87.45% 
 Mac OS 9.73% 
 Linux  2.16% 
 Chrome OS 0.33% 
 Unknown 0.32% 
 BSD  0.01% 

Ha egy kicsit részletesebben is kíváncsiak lennénk a konkrét típusokra, akkor ezt láthatjuk: 

 Windows 7  39.60% 
 Windows 10  38.17% 
 Windows 8.1  4.76% 
 Mac OS X 10.13 4.16% 
 Windows XP  3.72% 
 Mac OS X 10.14 2.33% 
 Linux   1.51% 
 Mac OS X 10.12 1.44% 
 Windows 8  0.95% 
 Mac OS X 10.11 0.93% 

Érdekes a Windows 7-es rendszerek használata, ami több dologra is utalhat. Egyrészről 
magyarázhatja a rendszer megmaradását a korábbi – gyengébb – hardverek használata, indok 
lehet még a Windows 10-es rendszerek adatgyűjtési mechanizmusa, továbbá a megszokás. 
Bármely tényezőt tekintjük is, a Windows 7-es rendszerek támogatásának megszűnésekor 
feltehetően a 10-es rendszerek veszik át a főszerepet. 

Az asztali gépes rendszereknél érdekesség még hogy keresőmotorként a Google dominál 
(74,8%), annak ellenére, hogy a Windows rendelkezik saját keresőmotorral. Ennek alapvető 
oka talán a Google univerzalitásában kereshető, szinte bármely eszközről, és szinte bármely 
operációs rendszer alól használható.  

A mobil eszközök piacán természetesen egészen más a helyzet: 

 Android  70.21% 
 iOS   28.24% 
 Unknown  1.29% 
 Series 40  0.09% 
 Windows Phone OS 0.09% 
 Linux   0.03% 
 RIM OS  0.03% 
 Symbian  0.01% 
 Bada   0.01% 
 Windows Mobile 0.00% 

Itt most az Android 8.0 dominál, a régebbi eszközök pedig a korábbi változatokat használják. 
A legújabb Android 8.1 csupán a 4. helyen szerepel. 
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Keresőmotorként a Google dominál (80,7%) 

A tablet-ek piaca talán a leginkább érdekes, a két nagy konkurens igyekszik osztozni a piacon: 

 Android 54.29% 
 iOS  45.70% 
 Unknown 0.01% 
 webOS 0.00% 
 Linux  0.00% 
 RIM OS 0.00% 

Itt az érdekesség talán csupán annyi, hogy az Android rendszer 4.4-es változata a leggyakoribb. 

Keresőmotorként itt is a Google dominál (85,43%) 

Általánosságban valamennyi rendszerre a Chrome böngésző használata a jellemző, a 
tableteknél fordul elő még a Safari, mely konkurensként talán labdába rúghat. 

5.6. Rendszerek indítása 

Napjainkban már szinte minden minket körülvevő eszköz informatikai alapokon nyugszik, 
melyek mindegyikére jellemző, hogy az indulásuk során ellenőrzik a hozzájuk tartozó, illetve 
kapcsolódó perifériákat, részegységeket. A fejezetnek ez a része kimondottan a 
számítástechnikai eszközök indulásával, annak ismertetésével foglalkozik. 

A személyi számítógépek indulását az áramellátást biztosító Power gombbal 
kezdeményezhetjük. Ekkor az első lépésben a gép lefuttatja a Power-On Self Test-et (POST), 
melynek feladata az alapgéphez tartozó részegységek elsődleges vizsgálata. A különböző 
hardver gyártók eltérő figyelmeztető jelzésekkel vagy üzenetekkel jelzik, ha valamely 
részegységgel probléma adódna, ez alól a processzor az egyetlen kivétel, ha az nem üzemel, 
illetve hibás, akkor a gép nem képes elindulni. Ha minden rendben van, akkor a következő 
lépésben a felhasználók hozzáférhetnek a BIOS beállításokhoz, mely még az operációs 
rendszertől független környezeti változók beállítását képes megváltoztatni. Itt tudjuk eldönteni 
mely eszközről szeretnénk majd indítani a rendszerünket, milyen kártyákat engedélyezünk, a 
rendszer dátumot és időt is itt tudjuk majd beállítani stb.  

A BIOS konfigurálásnak megfelelően, a következő lépés már a gépen lévő operációs rendszer 
indítása, mely az elsődleges lemezünk BOOT szektorában érhető el. A betöltés során először 
az eszközök inicializálása, a hozzájuk tartozó és korábban telepített eszközmeghajtók betöltése 
következik. Ha mindezek sikerültek, akkor a rendszerrel együtt induló programok betöltése 
következik, majd a felhasználói bejelentkezést követően betöltődik a felhasználói felület, az 
asztal, és a felhasználó megkezdheti a munkát. Amennyiben több operációs rendszert is 
telepítettünk a lemezünkre, akkor egy menüből fogjuk tudni kiválasztani, hogy éppen melyik 
rendszeren szeretnénk majd dolgozni. Napjainkban már egyre ritkábban fogunk ilyen Dual 
Boot-os rendszerekkel találkozni, hisz a virtualizáció segítségével egyszerre akár több 
rendszerrel is képesek vagyunk párhuzamosan dolgozni, míg ez a Dual Boot esetén nem 
lehetséges. 

Miután a BIOS egyidős az IBM-PC megjelenésével, így érthető módon eljárt felette az idő. 
Napjainkra az ún UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) rendszerek az elterjedtek, 
melynek előnyei a régi BIOS-al szemben: 

Hordozhatóság 

Míg a BIOS az x64-es gépeken is csak x86 módban fut és más architektúrákat nem támogat, 
addig az UEFI az x86, x64, Itanium, ARM processzorokon is natív módon fut. 
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Az új eszközök támogatása 

Az UEFI 2,2 TB-nál nagyobb meghajtók, akár 128 elsődleges merevlemez partíció és több, 
mint 17,2 milliárd GB méretű memória kezelését is támogatja. 

Gyorsaság 

Az UEFI gyorsabb rendszerindítást és hibernálásból való visszatérést tesz lehetővé. 

Modularitás 

A moduláris felépítésből adódóan az UEFI egyes részeinek frissítésekor nem szükséges a teljes 
tartalmat lecserélni. 

Fokozott biztonság 

Az UEFI védi a számítógépet a rosszindulatú kódok ellen, a rendszerindítás folyamatát 
felügyeli és csak megbízható kód indulását engedélyezi. Ezzel a technológiával kiküszöböli a 
bootkit típusú támadásokat. Mindezen előnyök mellett a jelenleg forgalomban lévő UEFI 
firmware-ek kivétel nélkül tartalmaznak egy, a BIOS-szal való kompatibilitást megvalósító 
modult (Compatibility Support Module, CSM), ezért az UEFI-vel szállított PC-ken is lehetőség 
van olyan, régebbi operációs rendszerek használatára, amelyek nem támogatják az UEFI-t. 

A BIOS által támogatott MasterBoot Record (MBR) helyett – a GUID Partition Table (GPT) 
partícionálást használja a rendszer. Erre azért volt szükség, mert az MBR legfeljebb 4 partíciót 
kezel egy merevlemezen, míg a mai felhasználói követelményeknek ez már nem minden 
esetben felel meg. MBR partícionálás esetén a partíciós információk a Master Boot Record 
területre kerülnek. A BIOS itt tárolja azt a kódot is, amelyik elindítja az operációs rendszer 
boot-olásának folyamatát. GPT partícionálás esetén a merevlemez első szektora a BIOS-szal 
való kompatibilitás érdekében egy Master Boot Record számára van lefoglalva, azonban az 
UEFI nem használja ezt a területet. Ehelyett egy boot manager rutint használ, ami arra szolgál, 
hogy az operációs rendszer betöltő programját indítsa el. Az operációs rendszer betöltő (OS 
loader) program egyszerűen a fájlrendszerben tárolódik, ezért például egy UEFI bootolásra 
alkalmas DVD vagy USB kulcs elkészítésekor elegendő a szükséges mappákat, állományokat 
egyszerűen átmásolni az eszközre, nincs szükség a MBR megfelelő elhelyezésére is alkalmas 
speciális programok használatára. 

A 64 bites UEFI kizárólag 64 bites OS loader programot tud kezelni, ezért a 32 bites operációs 
rendszerek betöltése egy UEFI-s számítógépre nem lehetséges. Az UEFI egyik hasznos (ki-
bekapcsolható) biztonsági funkciója a Secure Boot. Ez a szolgáltatás a boot folyamat során 
ellenőriz betöltés előtt minden állományt és kizárólag olyan OS loadert, valamint 
eszközmeghajtót (driver) enged betöltődni, amely digitális aláírással rendelkezik. 

5.6.1. Partíciók 

A rendszer indulásánál kitüntetett szerepet kap az elsődleges merevlemez aktív partíciója, itt 
helyezkedik el az operációs rendszer betöltéséért felelős Master Boot Rekord. Ennek kapcsán 
egy kicsit ismerkedjünk meg a lemezeken található partíciókkal. 

A merevlemezek fizikai felépítését korábban már megismerték, így eltekintünk a cilinderek, 
sávok, szektorok magyarázatától. Az operációs rendszerek saját struktúrákat használnak az 
adatok tárolásához, melyek sok esetben eltérnek egymástól, átjárhatóságuk nem lehetséges. A 
fizikai lemezen mielőtt a tényleges struktúrát kiépítenénk, partíciókat hozhatunk létre. Ezen 
partíciókon belül kerülnek később tárolásra az állományaink, a rendszert alkotó file-ok, 
könyvtárak. A szabványok lassú kialakulását követően mára minden merevlemez maximálisan 
4 elsődleges (primary) partíciót tartalmazhat. Ez a korlát viszonylag hamar kicsinek 
bizonyult, hisz amennyiben több operációs rendszert is szeretnénk használni, azok 
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mindegyikének további partíciókra lenne szükségük. Az idők során kialakították az un. 
kiterjesztett (extended) partíciót, melyből lemezenként csupán egyetlen lehet, de ez a partíció 
már további logikai (logical) partíciókat tartalmazhat, melyek száma korlátlan. Ezzel lehetővé 
vált a legbonyolultabb hierarchia kialakítása is.  

Általánosságban elmondható, hogy érdemes legalább két partícióban gondolkodnunk a lemezek 
felosztásakor, az egyik partíciót a rendszer számára hozzuk létre, és ide kerülnek a feltelepített 
programjaink is. A másik partíció általában az adataink tárolására szolgál, így egy rendszer 
összeomlása esetén van remény rá, hogy az adataink biztonságban maradnak. Bizonyos 
esetekben a virtuális memória működéséhez létrehozhatunk további (un. swap) partíciókat is. 
Amennyiben elkészültünk a partícionálással, úgy a következő lépés a lemez megfelelő 
formátumú kialakítása, a formázás. 

5.6.2. File rendszerek 

A fájlrendszer a számítógépes fájlok tárolásának és rendszerezésének a módszere, ideértve a 
tárolt adatokhoz való hozzáférést és az adatok egyszerű megtalálását is. Ha definiálni 
szeretnénk a fogalmat, akkor talán ez a megközelítés áll a legközelebb a valósághoz: 

„Egy fájlrendszer absztrakt adattípusok halmaza, amelyeket adatok tárolására, hierarchikus 
rendezésére, kezelésére, megtalálására, illetve navigálásra, hozzáférésre, és visszakeresésére 
valósítottak meg.”171 

A legjellemzőbb fájl rendszer típusok közül a három legismertebb rendszer formátumát emeljük 
ki.  

A Linux rendszernek, tipikusan egyfajta virtuális fájl rendszer az alapja, ahol egyetlen gyökér 
könyvtárban van gyakorlatilag minden, erre építünk rá struktúrákat és erre húzzuk rá például a 
külső eszközeinket is (mount-olás). Tipikus forma: EXT4 (Extended File System 4. változat), 
BtrFS (B-tree File System), ZFS, de a Linux általában ismeri a FAT és az egyéb ismertebb 
rendszereket is. 

A mac OSX esetén úgynevezett HSF Plus (Hierarchical File System Plus) rendszert 
használunk, mely alapvetően UNIX alapú, UNI kód, naplózó fájl rendszer. 

A Windows esetében két fajta nyilvántartásról beszélhetünk. A régebbi típusú az úgynevezett 
File Allocation Table, vagy FAT tábla. Ennek is az idők során különböző (12, 16, 32 bites) 
változatai születtek meg, először megjelentek a hosszabb állomány név lehetőségeit biztosító 
kiegészítések, majd utána nagyobb állomány kapacitást lehetővé tevő kiterjesztések, de 
elértünk ahhoz a ponthoz, ahol már nem lehetett tovább bővíteni a FAT táblát és ekkor jelent 
meg -először a Windows szerver oldalon - a 2000-es években az NTFS, vagyis a New 
Technology File System valamint az ehhez szorosan kacsolódó úgynevezett Access Control 
List, vagyis állomány hozzáférési táblázat. A FAT tábla nem rendelkezett speciális jogosultság 
kezeléssel, így a régebbi hálózati környezetben, a megosztásokra nem volt jogosultság kezelési 
lehetőségünk. A megosztott mappákat mindenki elérhette és azonos jogokkal rendelkezhetett 
felette. Az NTFS Access Control List -je adta meg azt a lehetőséget, hogy ne csupán 
megosszunk egy könyvtárat, hanem annak a hozzáférését is tudjuk korlátozni, hogy ki, milyen 
jogosultsággal férhet hozzá az általunk megosztott erőforrásokhoz. 

5.7. Felhasználói fiókok 

Mindannyian szeretünk rendet tartani magunk körül, szeretjük, ha megtaláljuk az általunk 
keresett dolgainkat. Nincs ez másként az informatikai rendszereink környezetében sem. Amikor 
fontos dolgokkal dolgozunk, azokat igyekszünk kézközelben tudni, ám ha a család minden tagja 

                                                 
171 https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jlrendszer 
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ugyanazt a gépet – és felhasználói fiókot – használja, egy idő után elszabadul a pokol. Sokszor 
már azt sem tudjuk ki mikor és miért helyezett el az asztalon bizonyos állományokat, csak azt 
tapasztaljuk, hogy már átláthatatlan a káosz. Ennek a problémának a megoldására 
alkalmazhatunk önálló felhasználói fiókokat (és profilokat), így mindenki a saját környezetében 
tevékenykedhet.  

További oka lehet az önálló profilok kialakításának - pl. a szülők esetében - a gyermekek feletti 
kontroll. Jellemzően a fiatalabb generáció fogékonyabb, készségszintűbb géphasználattal 
rendelkezik, mindemellett legtöbbször önkontroll nélkül.  

További gyakori példa a fiókok használatára a vállalati kliens-szerver architektúra. Itt egyedileg 
azonosított felhasználói fiókban tevékenykedünk, melynek védelmét az informatikai részlegnek 
és magunknak kell felügyelnünk. Sokszor ún. vándorló profilokkal dolgozhatunk, ami lehetővé 
teszi, hogy a cég bármely gépén tevékenykedjünk, a bejelentkezéskor az adott gépre a mi 
profilunkat tölti be a rendszer.  

A fiók azonosításának leggyakoribb – s talán legősibb - módja a felhasználónév/jelszó páros 
használata. Bár néhány évvel ezelőtt ezt a fajta megoldást nem tekintették megfelelően 
biztonságosnak, napjainkban mégis újra ezt a fajta azonosítást tekintjük alapértelmezettnek. 
Minden kísérlet, mely igyekezett biztonságossá tenni a bejelentkezéseket, általában egyéb 
speciális hardverek beszerzését és beüzemelését igényelte (ujjlenyomat olvasó, kártya olvasó, 
retina szkenner stb.). Az ezzel járó többletköltségek azonban jellemzően meghaladták az 
informatikai beruházásokra szánt keretösszegeket. Napjainkra a banki informatikai 
rendszereknél elterjedt több lépcsős azonosítás talán a legbiztonságosabb, de nem szabad 
elfelejtenünk, hogy fiókunk védelme elsősorban a mi felelősségünk. Gondoljunk arra, hogy az 
okoseszközeinkhez tartozó felhasználói név/jelszó páros milyen adatainkhoz enged 
hozzáférést… fényképeink, elektronikus levelezésünk, naptárunk, telefonkönyvünk stb., 
függetlenül attól, hogy Windows vagy Android rendszerrel dolgozunk. Az adataink – szinte 
észrevétlen - felhőbe költözése vitathatatlan előnyökkel jár, így mi is egyre gyakrabban 
áldozzuk fel személyes adatainkat a kényelem oltárán.  

A „nagy” szolgáltatók egyedi fiókjai mára a felhő segítségével képesek megteremteni 
valamennyi eszközünk között a szinkronizációt, melynek előnyei vitathatatlanok, ennek 
azonban ára van. A szolgáltatók a mi adataink segítségével, a fiókunkban tárolt információk 
elemzésével igyekeznek profitra szert tenni. Annak érdekében, hogy illetéktelenek mégse 
férhessenek hozzá az egyre sokrétűbb személyes adatainkhoz, a mi kötelességünk, hogy 
megfelelő módon védjük meg fiókunkat. 

5.8. Segédprogramok 

Minden operációs rendszer - függetlenül attól, hogy az milyen termékcsalád, vagy milyen 
gyártónak a terméke -, tartalmaz ún segédprogramokat. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy 
a segédprogramok arra szolgálnak, hogy a felhasználóknak lehetőséget biztosítsanak a 
legalapvetőbb műveletek elvégzésére (egyszerű szövegszerkesztő, rajzolóprogram, 
számológép, stb.); másrészről, a hardverek használatát, beállításait megkönnyítsék, 
egyszerűbbé tegyék. 

A segédprogramok első csoportjaként a tömörítő programokat emelnénk ki. Mára már 
kevésbé tulajdonítunk nekik komoly szerepet, korábban azonban – a kis méretű lemezek idején 
– néhány megabyte is számított. A lemezeinket gyakran szinte csordulásig töltötték az adatok, 
valamint a floppy lemezek tárkapacitása sem volt korlátlan, ezen programok segítségével 
lehetőségünk nyílt helyet felszabadítani lemezeinken. Ezt a helytakarékosságot segítették még 
a lemezkarbantartó programok (például a töredezettség mentesítő). 
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5.3. ábra. Total Commander172 

A grafikus felületű rendszerek megjelenésekor a hagyományos file kezeléseket felváltotta az 
egérrel történő műveletek sokasága, a felhasználók azonban rutinosabban boldogultak a 
korábban megszokott file kezelőkben. Ennek köszönhette sikerét annak idején például a Norton 
Commander, vagy éppen a Total Commander. 

Önálló kategóriát képviselnek a segédprogramok között a vírusirtók, melyek gépünk 
védelméről hivatottak gondoskodni. Többszintű mechanizmusok segítségével folyamatosan 
igyekeznek megvédeni adatainkat. Hátrányuk, hogy erőforrásigényesek, hajlamosak bizonyos 
tevékenységeket tiltani, vagy blokkolni, néha egymással is „összevesznek”. Míg korábban az 
asztali gépes környezetek Windows rendszerei voltak a támadók célpontjai, mára a mobil 
eszközök Androidos rendszereit érik leggyakrabban a támadások.  

Ezen főbb kategóriákon túl természetesen még sokféle egyéb alkalmazással segítenek a gyártók 
a hétköznapi tevékenységeink ellátásában. Az egyszerűbb szöveges file-ok létrehozásához 
minden rendszerben találunk szerkesztő programot, a képeinkhez képnézegetőt, egyszerű 
rajzoló programot, illetve web böngészőt is. Korábban volt is néhány per – elsősorban az 
Egyesült Államokban – melyben kisebb szoftver fejlesztő csoportok perelték az operációs 
rendszerek készítőit azzal kapcsolatosan, hogy túl sok minden kerül be a segédprogramok közé, 
így számukra nem marad igazán piac.  

5.9. Felhasználói programok 

Bár a fenti segédprogramok is alkalmasak alapvető tevékenységek elvégzésére, az idők 
folyamán speciális igényeinkhez egyedi programok készültek. Míg a segédprogramok általában 
részei az operációs rendszereknek és legtöbbször ingyenesen elérhetőek, addig a felhasználói 
programok esetében már inkább a fizetős változatokkal találkozhatunk. 

A felhasználói programok készítői az informatikai fejlesztések során kialakuló lehetőségeket 
igyekeznek kiaknázni, megpróbálják az informatika segítségét a hétköznapi 

                                                 
172 Forrás: https://www.totalcommander.hu/images/totalcommander_teljes.png 
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tevékenységeinkhez alkalmazni. Ehhez természetesen sok esetben speciális kiegészítőkre, 
egyedi hardverekre van szükségünk, valamint a programokkal készített állományoknak 
általában speciális kiterjesztéseik vannak. A meglehetősen borsos áraik miatt, ezen szoftverek 
esetében találkozhatunk speciális hardver kulcsokkal is, melyek nélkül a szoftverek el sem 
indulnak.  

A tervezőmérnökök munkáját nagymértékben megkönnyítették a CAD (Computer-Aided 
Design) programok, melyek kezdetben kétdimenziós rajzolóprogramok voltak, majd a 
későbbiekben alakultak át komplexebb rendszerekké. Mára az építész, építő és 
gépészmérnökök elengedhetetlen eszközeivé váltak, de használja a térinformatika, a geodézia 
és használják a villamosmérnökök is. Sokszor találkozhatunk vele az orvosi tudományok 
területein is.  

 

5.4. ábra CAD program173 

Fontos és kiemelt szereppel rendelkeznek az irodai alkalmazások, melyek segítségével az üzleti 
folyamatok (levelezés, dokumentumkészítés, egyszerűbb nyilvántartások, szórólapok) válnak 
egyszerűbbé. A Microsoft Office családja sok alternatív csomag megjelenését ösztönözte, de a 
legtöbb helyen máig nincs igazán alternatíva. 

Mindenképpen meg kell említeni a számítógépes játékok piacát is, annál is inkább, mivel a 
kezdetekben ez az ágazat volt az informatika egyik húzó ága. Mind a hardveres, mind a 
szoftveres fejlesztések ebben az irányban voltak a legdominánsabbak, elég, ha az Android 
rendszer alá a Rovio cég által fejlesztett Angry Birds-re gondolunk. 

5.10.  Telepítés, frissítések 

Az idők során az operációs rendszerek is változnak, például a felhasználói felületük csinosodik, 
kiegészítéseket, további beállítási lehetőségeket kapnak, apróbb segéd programokat, illetve 
biztonsági réseket kell foltozni rajtuk, tehát minden operációs rendszer - és itt nehogy azt 
gondoljuk, hogy az okos eszközök operációs rendszerei nem -, tehát minden operációs rendszer 

                                                 
173 Forrás: https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-2a611d04ffe4d5a40c2a55974b2b3bac 
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frissítésre szorul. A frissítés lehet automatikus, amikor a rendszer figyeli a távoli szervert, majd, 
ha észleli, hogy van valami új frissítési lehetőség akkor azt letölti és fel is telepíti. Ez a 
felhasználó szempontjából azért jó, mert a gyártó figyel arra, hogy a megjelenő biztonsági 
réseket nagyon rövid idő alatt kijavítsa, tehát a következő frissítésben elvileg már benne van az 
erre vonatkozó javítás. Ha a felhasználó ezeket a frissítéseket nem alkalmazza rögtön, akkor az 
azt eredményezi, hogy ezek a biztonsági rések, illetve hibák ott maradnak a rendszerben. Ebből 
következik, hogy a frissítéseket érdemes folyamatosan figyelni és alkalmazni, ami napjaink 
rendszereinél szinte teljesen automatikus. Van azonban néhány helyzet, ahol nem mindig 
érdemes a frissítéseket azonnal alkalmazni. 

Tételezzük fel, hogy a frissítések automatikusak, egyik nap még minden rendben van, majd a 
következő napon az induláskor valamiféle nem várt esemény történik. Éles munka 
környezetekben, ahol a gép kiesése konkrét anyagi veszteségeket eredményezhet, ott ez nyilván 
nem megengedhető, gondoljunk például a nap 24 órájában üzemelő szerverekre. Erre a 
problémára ma már a virtualizáció nagyon jó lehetőségeket kínál. A virtualizált rendszerünkön 
végrehajthatjuk a frissítéseket, és ha a klón rendszeren sikeres a frissítés és minden működik, 
akkor az éles környezetre is alkalmazható a frissítés minden gond nélkül.  

Mára szinte valamennyi gyártó termékénél a frissítések automatikusak, sokszor a 
felhasználóknak szinte beleszólásuk sem lehet a rendszer frissítésébe.  

5.11.  Jó és rossz hírek 

Nézzünk néhány érdekességet, mi az, ami alapvetően mostanában jellemző az általunk vizsgált 
területeken?  

1. A hardverek egyre zártabbakká válnak 

A bennünket körülvevő eszközök lassan oly mértékben zártak lesznek, hogy már az 
akkumulátor sem cserélhető bennük. Minden miniatürizált, integrált és megbonthatatlan, a 
javítási költségek pedig jellemzően meghaladják a költséghatékonysági értéket. A globalizált 
világ, a fogyasztói társadalom ebbe az irányba tolta el az informatikai eszközeinket is. 

2. Az operációs rendszerek automatizálódása 

Mára már annyira egyszerűvé váltak a telepítési folyamatok a felhasználóbarátság előre 
törésének kapcsán, hogy szinte bárki képes egy rendszer feltelepítésére. Sok esetben rejtett 
partíción tárolódnak a rendszer telepítők, s ha az eszközünk szükségesnek érzi, akár magától is 
képes újra feltelepíteni magát. Ahogy fentebb is láthattuk, a rendszereink is egyre kevesebb 
beleszólást engednek a felhasználóik számára, egyre inkább automatizáltak lesznek, minden 
folyamatot igyekeznek teljesen átvenni, megtanulják üzemeltetni magukat. Ma már nem 
nekünk kell ezzel bajlódnunk, ma már nincs is szükség talán a rendszergazdára. 

3. A felhő térnyerése 

Bár még nagyon az elején járunk, de megkezdődött a folyamat. Ha valakitől megkérdezzük 
használ-e felhő alapú szolgáltatásokat, akkor a nagy többség nemmel fog válaszolni, pedig a 
Gmail, a Facebook és még megannyi szolgáltatás már elég régóta ezen alapul. 

4. Az okos eszközök – buta felhasználók 

Ahogy az eszközeink egyre okosabbak lesznek, mi – átlag felhasználók – úgy válunk egyre 
„butábbakká”. Míg korábban bárki képes volt fejben tartani 20-30 telefonszámot is, addig mára 
az okostelefonunk őrzi ezt a titkunkat, így mi akár el is felejthetjük. Számolni is lassan 
elfelejtünk, hisz kéznél van mindig néhány eszköz (és most nem a ceruzára és papírra gondolok) 
amivel össze tudunk adni néhány számot.  
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5. Az egyedi azonosítóink 

Korábban már beszéltünk róla, egy felhasználónév és egy jelszó. Ezek vagyunk mi a digitális 
világban. Mennyire vagyunk védve, mennyire kell vigyáznunk az adatainkra, jelszavainkra? 

6. A 'user-friendly' előre törése 

Mindenki igyekszik kizárni a leggyengébb láncszemet egy sorból, hisz miatta elszakad a lánc. 
Az informatikai rendszerek leggyengébb láncszeme a felhasználó, törekedni kell rá, hogy 
mindent kivegyünk a kezéből és megoldjunk helyette. Igyekezni kell kitalálni a gondolatait és 
még azelőtt végrehajtani a cselekményt, mielőtt újra átgondolná. 

7. Az online jelenlét előnyei, hátrányai 

Próbáljuk meg egyik reggel, hogy nem visszük magunkkal a telefonunkat, hordozható 
eszközeinket. Azonnal meg fogjuk érteni mire gondolok itt. Függünk – sokszor rossz 
értelemben is! – az eszközeinktől. 

5.12.  Várható jövő 

Az internet előfizetések száma Magyarországon mára már meghaladta a teljes népesség számát 
(beleértve a csecsemőket és aggastyánokat is!), aminek majdnem 70%-a mobilinternet.174 

 

5.5. ábra. Az internet előfizetések száma Forrás: KSH 

 

5.6. ábra. A Magyarországi népesség Forrás: KSH 

A növekedés folyamatos, az elkövetkező időszakban várhatóan tovább nő majd. Az elavultabb 
telefonos ADSL hozzáféréseket folyamatosan váltják fel az optikai kábelek -nagyobb 
sebességet és gyorsabb elérést biztosítva - tesztelik az 5G szolgáltatást, melyek egyértelműen 
jelzik az állandó online jelenlét egyre erősödő igényét.  

A generációs különbségek miatti űr – az idősebbek jellemzően nem nagyon használják az 
informatikai eszközöket – egyre csökken, mindenki életének szerves részévé válik az 
informatikai eszközök használata. 

                                                 
174A Központi Statisztikai Hivatal oldaláról www.ksh.hu 
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Nem állunk nagyon távol attól a ponttól, hogy az operációs rendszerünk ne az éppen nálunk 
lévő eszközeinken fusson, hanem a felhőben. Bárhonnan, bármilyen platform alól elérhetem 
ugyanazt a gépet, minden adatomat, képeimet, zenéimet, leveleimet stb.  

5.13.  Összefoglalás 

Ebben a fejezetben igyekeztünk az operációs rendszereken keresztül némi betekintést nyújtani 
a rendszerszoftverek világába. A fejezet olvasói megismerkedhettek az operációs rendszerek 
felépítésével, az ehhez köthető legfontosabb kifejezésekkel, statisztikai adatok segítségével 
értékelhették napjaink rendszereit, a legismertebb szoftvereket, illetve – bár az informatikában 
ez merész dolog – az elkövetkező jövőről is képet kaphattak.  

Jó hír, hogy a felhasználóbarátság jegyében a minket körülvevő rendszerek egyre több mindent 
elvégeznek helyettünk, az automatizmusok segítségével észrevétlenül javítják az általunk 
elkövetett hibákat, valamint megpróbálják maximálisan kiszolgálni minden igényünket. 
Cserébe viszont a rendszereink egyre zártabbakká válnak, a fejlesztők a felhasználónak egyre 
kevesebb beavatkozási lehetőséget adnak a rendszer működésébe, a rendszereink sokszor 
helyettünk döntenek akár egy újraindításról, akár egy eszközmeghajtó telepítéséről vagy éppen 
frissítésekről legyen szó. Lassan a telepítések lehetősége is kikerül a felhasználók kezéből, előre 
telepített és konfigurált, illetve automatikus helyreállító móddal rendelkező eszközök vesznek 
körül minket ennek előnyeivel és hátrányaival együtt. 

A szoftvereink egyre inkább a felhő irányába mutatnak, az alkalmazásaink – észrevétlenül - 
felhő alapúakká válnak. Ennek óriási előnye – többek között - a platformfüggetlenség, a 
frissítési anomáliák kiküszöbölése, az adatmentések biztonságosabbá válása, a terhelés 
optimalizálása. Cserébe azonban ezek a megoldások megfelelő sebességű és stabil internet 
kapcsolatot igényelnek, mely sajnos sok esetben nem mindenhol megoldott. Kritikus kérdés itt 
még az adataink biztonsága, ha a felhőben tároljuk adatainkat, bizonytalan, hogy ki férhet hozzá 
és mire használja azokat. 

5.14. Ellenőrző kérdések 

1. Definiálja a szoftvereket! 

2. Milyen főbb programcsoportokat ismer? 

3. Definiálja az operációs rendszert! 

4. Melyek az operációs rendszer legfontosabb részei? 

5. Milyen típusú kerneleket ismer? 

6. Mi az API és mi a feladata? 

7. Mi a GUI és mi a feladata? 

8. Mi a BIOS és mi a feladata? 

9. Jellemezze az UEFI-t, mik az előnyei? 

10. Mi a felhasználói fiók célja és feladata? 
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6. Számítógép hálózatok 

Bevezetés 

Mivel a számítógépes kommunikációval foglalkozunk, célszerű az általunk a továbbiakban 
használt legfontosabb definíciókat megadni, ezek: 

• JEL: Valamely fizikai mennyiség időbeli megváltozása, állapota, amely adat formájában 
információt is hordozhat. 

• INFORMÁCIÓ: Az ember által az adatokhoz megállapodások vagy szokások útján rendelt 
jelentés (az adat jelentése) amely egy adott helyzetben újdonság-, bizonytalanságcsökkentő 
értékkel bír. 

• ADAT: Jel-, szimbólum sorozat, amely az információt közvetíti, ha nem foglalkozunk 
annak jelentéstartalmával, és amely alkalmas arra, hogy az emberek vagy automatikus 
eszközök továbbítsák, értelmezzék vagy feldolgozzák  

• KÓD: Jel(sorozat), amit valamilyen kommunikációs folyamatban egy meglévő adat, 
közlemény olyan átalakításával állítunk elő, amely nem érinti a közlemény tartalmi oldalát. 
A kód előállítása a kódolás, míg a visszaállítás neve a dekódolás. A kódolás során 
megváltozhatnak az információt hordozó jelek. A kódolás áttérést jelent valamely jelkészlet 
és szabályrendszer (együttesen: kódrendszer) használatáról egy másik jelkészlet és 
szabályrendszer használatára. Pl. a szöveget alkotó karaktereket bitcsoportokkal 
(számokkal) helyettesítjük (pl.: ASCII kódrendszer használata). 

• DIGITÁLIS JEL/ADAT: Olyan jel/adat, amely diszkrét értékekkel rendelkezik 
(karakterek, mintavett digitalizált értékek). 

• ANALÓG JEL/ADAT: Olyan jel/adat, amely egy adott idő-intervallumban folytonos 
értékekkel rendelkezik 

Hogy az előbb leírtakat jobban megértsük, illusztráljuk a kommunikáció fogalmát egy rövid 
példán keresztül. Ha távolra szeretnénk információt – vagyis valami ismeretet – eljuttatni, ehhez 
szükséges egy átviteli közeg a térben, és valami olyan változás, ami képes a közegen áthaladni. 
Ez lehet a levegőben, légüres térben, illetve vezetéken egyaránt terjedő elektromágneses 
hullám, illetve gáznemű, szilárd vagy folyékony közegen terjedő mechanikus rezgés 
(hanghullám). Ez a rezgés úgy képes információt továbbítani, hogy a hullám jellemzőinek pl. 
amplitudójának, vagy frekvenciájának a változtatása hordozza az információt. Az átviteli 
közegen történő információátvitel során az ADÓ megváltoztatja a fizikai közeg valamilyen 
tulajdonságát, ami a közegen továbbterjed, és a VEVŐ, ezt a fizikai közegváltozást érzékeli. 

A legegyszerűbb az, amikor a küldött hullámmal két állapotot kívánunk tudatni a távoli 
vevővel; pl. egy tartály tele van, vagy üres. Vagy számokkal jelölve: az 1-es a 'tele a tartály', a 
0 az 'üres a tartály' információt hordozza. Tehát, az 1-es, vagy a 0 jel átvitelével 2 állapot egyikét 
tudjuk jelezni, azaz 1 bitnyi információt tudunk átvinni. Egymás után két bit (itt: bit = bináris 
számjegy/binary digit) átvitelével már a tartály 4 állapotát tudjuk jelezni: 00-üres, 01-
egyharmadig van, 10-kétharmadig van, 11-tele a tartály. Ennél több információt a bitekből 
alkotott bitcsoportokhoz történő hozzárendeléssel írhatunk le. Például, hétbites bitcsoportok 
segítségével 128-féle információt, pl. az angol abc betűit, a számjegyeket...stb. tudjuk leírni 
(ASCII kódrendszer). 

Természetesen, ha az információ diszkrét értékekkel nem jeleníthető meg, mint pl. a fény 
erőssége, akkor az ezt hordozó analóg jel szintén átvihető az előzőekben leírt módon, de az 
információt hordozó jel (pl. az amplitudó vagy frekvencia) már nem kétállapotú, hanem 
folytonosan változik az analóg jel értéke szerint. 
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Vagyis analóg átvitel esetén a jel értéke folytonos, végtelen sok értéket vehet fel,  digitális 
jelek esetében a jelnek több diszkrét állapota lehetséges. Bináris jelekről akkor beszélünk, ha 
jeleknek csak két állapota van, amit szimbolikusan 0-val és 1-el szoktak jelölni. 

Analóg átvitelnél a környezeti zajok és a jeleket továbbító eszközök, áramkörök jelentős 
jeltorzulásokat okozhatnak, szemben a digitális átvitellel. A mai modern kommunikációban 
többnyire bináris, digitális átvitelt használunk, amelynek legfontosabb jellemzője az 
adatátviteli sebesség: ez az időegység alatt továbbított elemi információ mennyisége [bit/sec].  

Az analóg jel egy időben folyamatosan változó jel, a legkisebb változásoknak is van jelentése. 
Analóg jel digitalizálásakor a jelből meghatározott gyakorisággal mintákat veszünk, ez a 
mintavételezés. A digitális jel nagysága a diszkrét (mintavételi) időpontokban csak bizonyos, 
számmal leírható diszkrét értékeket vehet fel, ez a kvantálás. Bizonyos hibával az analóg jel 
digitálissá alakítható, ez az analóg-digitális (AD) konverzió, és ez fordítva is lehetséges: ez 
digitális-analóg (DA) konverzió. 

Számítógép hálózatok fogalma 

A számítógépek megjelenésekor mindegyik egymástól elkülönülve, önállóan dolgozott. A 
fejlődéssel azonban megjelent az igény a számítógépek összekapcsolására. 

Számítógép-hálózatok alatt az egymással kapcsolatban lévő önálló számítógépek 
rendszerét értjük. A meghatározás nagyon egyszerű, – de mint sok más dolog – ez is 
bonyolultságot rejt magában. 

Milyen előnyökkel jár a gépek hálózatba kapcsolása?  

 Lehetővé teszi a berendezések, perifériák, programok, adatok közös használatát, azaz a 
külön-külön meglévő erőforrások megosztását. Ez azt jelenti, hogy ezek az erőforrások 
felhasználók fizikai helyétől függetlenül bárki (ténylegesen a megfelelő jogosultságokkal 
rendelkezők) számára elérhetők. 

 Ez a megoldás lehetőséget biztosít a rendszerben lévő eszközök teljesítményének 
egyenletesebb megosztására. 

 A kialakított rendszer nagyobb megbízhatóságú működést eredményez. Például egy 
nyomtató hibája miatt nem szűnik meg a nyomtatási lehetőség, ezt a hálózatba lévő másik 
nyomtató is átveheti. 

 Ezek az előnyök gazdaságilag költségmegtakarítással járnak. Az eszközöket (pl. 
nyomtatókat, háttértárakat) kevesebb példányban kell megvásárolni. 

 Ezen előnyök mellett a hálózatba kapcsolás a számítógépek használati körének kibővülését, 
sőt kiterjesztését is lehetővé teszi. Lehetővé válik adatbázisok elérése, a benne lévő adatok 
felhasználása, sőt az adatbázis sok helyről történő bővítése. 

 Az egyik legizgalmasabb kibővítés az, amikor a hálózati rendszert kommunikációs 
közegként használjuk. Ez azt jelenti, hogy a rendszer használói egymásnak egységesen, 
digitális formában üzeneteket, leveleket, képet, hangot stb. tudnak küldeni. 

Milyen hátrányokkal jár a gépek hálózatba kapcsolása? 

 Mivel egyszerre többen használják a gazdaságossági szempontok miatt a fizikailag nem 
elkülönített ugyanazon adatátviteli közeget, ez igen komoly biztonsági kérdéseket vet fel, 

 A hálózat kritikus pontjain történő meghibásodás az egész hálózat működését lehetetlenné 
teheti.  

6.1. Alapismeretek 

Azokat a számítógépeket, amelyeket összekapcsolunk számítógépes rendszerré  hoszt-oknak 
(host) nevezzük. Ezeken a hoszt-okon futnak a felhasználói programok, amelyek 
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információkat, pontosabban azokat megjelenítő adatokat (szöveg, kép, hang, stb.), más néven 
üzeneteket küldhetnek egymásnak. Vagyis nem a számítógépek, hanem a rajtuk futó 
programok, folyamatok kommunikálnak egymással. A gépeket kommunikációs csatornák 
kötik össze, amelyek feladata a hosztok közötti kommunikáció megvalósítása, azaz adatok, 
üzenetek továbbítása. Egy ilyen kialakítást szokás alhálózatnak, vagy más néven lokális (helyi) 
hálózatnak nevezni. A továbbiakban LAN (Local Area Network) néven hivatkozunk rá (6.1 
ábra) 

 

 

6.1. ábra. Hálózati felépítés 

Általában ezek az alhálózatok két jól szétválasztható részből állnak:  

 az átvitelt biztosító vonalakból más néven csatornákból (itt „áramlik” az adatinformáció), 
és  

 az üzeneteket továbbító, elosztó, irányító kapcsoló elemekből állnak. Ez utóbbiak elterjedt 
neve: IMP (Interface Message Processor) azaz interfész üzenet feldolgozók. Az IMP-ek 
vagy a hoszt részei (pl. hálózati kártya és a programja) de sokszor valójában speciális 
számítógépek, amelyek a vonalak kapcsolását végzik, azaz a bemenetükre jutó adatot 
valamelyik meghatározott kimenetre kapcsolják (pl. routerek, switchek). 

Az alhálózatokban lévő hosztok egymás közötti kommunikációját alapvetően két csoportra 
oszthatjuk:  

 Két pont közötti (point to point) csatornát használunk.  (6.2 ábra) Ebben az esetben a 
két kommunikációs végpont között egy csatorna van, és az üzenetek ezen keresztül 
haladnak. Az ilyen kialakításnak lényeges előnye, hogy a két pont közötti kapcsolatból 
adódóan a kommunikációs problémákat elsődlegesen a pontok közötti csatorna hordozza, 
és hibák behatárolásánál is előnyös ez a kialakítás. Hátrányának lehet felróni, hogy több 
pontot tartalmazó hálózatban a pontok közötti kommunikáció csak több pont-pont 
összeköttetés kialakításával lehetséges. 
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6.2. ábra. Pont-pont megoldások 

 Közös adatátviteli közegen működő csatornákon keresztül kommunikálnak a hosztok. (6.3 
ábra) Ilyen típusú hálózatoknál ténylegesen egy kommunikációs közeg van, és ezen az egy 
közegen osztozik az összes, ezt a közeget használó számítógép. A küldött üzeneteket a 
hálózat minden résztvevője veszi, (ami nehezíti az adatvédelmet). Azt, hogy az üzenet kinek 
szól a csomagban elhelyezett egyedi – a gépet címző - címinformáció hordozza. A 
csatornán küldött üzenetet minden gép először olyan mértékben dolgozza fel, hogy az 
üzenet elején lévő címinformáció értelmezésével eldönthesse, hogy a csomag neki szól-e. 
Ezek után az üzenet feldolgozását csak az az állomás folytatja, amelynek címe megegyezett 
az üzenetbeli címmel. Ez a kialakítás az egyedi gépcímek mellett csoportcímzés 
használatára is lehetőséget biztosít, amely segítségével a gépek egy csoportjának szóló 
üzenetet csak egy példányban kell elküldeni. A címzési lehetőségek: unicast: egy gépnek 
szóló, multicast gépek egy csoportjának szóló, illetve broadcast: a hálózat összes gépének 
szóló címek. Az ilyen kialakításnál a csatorna használata már nem kezelhető olyan 
egyszerűen, mint pont-pont összeköttetés esetén. Ugyanis elképzelhető, hogy egyszerre 
egynél több állomás akar ezen a közös adatátviteli közegen adni, versenyhelyzetet alakítva 
ki. Használni kell valamilyen ún. közeg-hozzáférési eljárást, amely ezt a versenyhelyzetet 
feloldja. 

 
6.3. ábra. Üzenetszórási megoldások 

6.2. Hálózati kommunikáció megvalósítása-architektúrák 

A mai modern számítógép-hálózatok tervezését strukturálisan, hierarchikus módszerrel végzik, 
(6.4 ábra) azaz a hálózat egyes részeit egymás felett elhelyezkedő szintekbe, rétegekbe (layer) 
szervezik. 

A kommunikációnál használt szabályok és megállapodások összességét protokollok-nak 
nevezzük. Hálózati kapcsolatnál az egyik gép k.-adik rétege a másik gép ugyanilyen szintű 
rétegével kommunikál. Ezt olyan módon teszi, hogy minden egyes réteg az alatta lévő 
elhelyezkedő rétegnek vezérlőinformációkat és adatokat ad át egészen a legalsó rétegig, ami 
már a kapcsolatot megvalósító fizikai közeghez kapcsolódik. 
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6.4. ábra. Hálózati architektúra 

A szomszédos rétegek között egy réteginterfész húzódik, amely az alsóbb réteg által a felsőnek 
nyújtott elemi műveleteket és szolgálatokat határozza meg. A legfontosabb, hogy ez az interfész 
minden réteg között egyértelmű legyen, azaz egyes rétegek egyértelműen definiált 
funkcióhalmazból álljanak. Ez egyszerűvé teszi az adott réteg megvalósításának a cseréjét, 
ezzel segítve a nyílt rendszerek kialakítását.  

Az architektúra kialakításakor meg kell tervezni az egyes rétegeket a következő alapelvek 
figyelembe vételével: 

 Minden rétegnek rendelkeznie kell a kapcsolat felépítését illetve annak lebontását biztosító 
eljárással, 

 Döntést kell hozni az adatátvitel szabályairól: az átvitel egyirányú (szimplex), váltakozóan 
két irányú (fél duplex) vagy egyszerre két irányú (duplex) legyen.  

o Szimplex átvitel esetén, a csatornán áramló információ csak egy irányú lehet, 
mindig van adó és van vevő a rendszerben, ezek szerepe nem felcserélhező. Ilyen 
kommunikáció a szokásos rádió vagy TV adás (nem tudunk visszabeszélni...) 

o Fél duplex átvitel esetén, a csatornán az információáramlás már kétirányú, 
felváltva mindig csak az egyik irányban foglalja le a csatornát. Ilyen átvitel valósul 
meg nagyon sok rádiós kapcsolatban (pl. CB rádió) 

o Duplex átvitel esetén egyidejű, két irányban történő átvitel valósul meg, hasonlóan 
az emberi beszélgetéshez, és technikai példaként a telefont említhetjük meg. 

6.2.1. Hálózatszabványosítás 

Nyilvánvaló, hogy a hálózatok kialakításában (de ez igaz minden műszaki tudományra) 
alapvető szerepet játszik a szabványosítás. A szabványok központi szerepet játszanak a 
fejlődésben, ez teszi a rendszereket nyíltakká, egységeit cserélhetővé. Minden új dolog 
kialakulását megelőzi a kutatás, az ehhez kapcsolódó írásos és szóbeli információcserék 
(cikkek, konferenciák), majd az új dolgot gyártó rendszerek kialakítása. 

Felmerül a kérdés, hogy mikor célszerű az új dolgokkal kapcsolatos információhalmazt a 
szabványok által meghatározott útra terelni.  

 Ha ez a kutatási szakaszban következik be, akkor lehetséges, hogy az esetleg a még nem 
alapos ismeretek miatt a szabvány nem lesz megfelelő, mivel a későbbi, új, kapcsolódó 
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kutatási eredményeket már nem lehet beilleszteni, azaz esetleg kedvező megoldásokat kell 
elhagyni.  

 Ha viszont túl későn következik be a szabványosítás, akkor a gyakorlatban már számos 
egymástól eltérő megoldás kerül megvalósításra, ami az ellenérdekek miatt nehézzé teszi 
az egységességet igénylő szabványosítást. 

Ezért a gyakorlatban a szabványok két családja létezik: a de-jure szabványok, amelyeket 
szervezetek, bizottságok deklarálnak, és hivatalos dokumentumokban rögzítenek,és a de-
facto szabványok, amelyek elterjedését már egy-egy konkrét megoldás széleskörű használata 
biztosítja. Példa ez utóbbira a nyomtatók hagyományos Centronics interfésze, vagy az IBM-
PC-ben alkalmazott számos megoldás. Természetesen számos esetben a de facto szabványokat 
célszerű utólagosan de jure szabványokká alakítani. 

A számítógép-hálózatok esetében sem történtek másképp a szabványosítások. Néhány vezető 
cég a termékeivel de-facto szabványokat teremtett, és a későbbi ezeket figyelembe vevő de-jure 
szabványosítási törekvések kompromisszumos megoldásokat eredményeztek, azaz adott 
műszaki problémára több megoldást tettek szabványossá. A legfontosabb szabványügyi 
nemzetközi szervezet az International Standard Organisation (ISO). 

6.2.2. Az OSI modell 

Az előzők szerint a számítógép-hálózatok rétegezett struktúrájú modell segítségével írhatók le 
(6.5 ábra). Az ISO kidolgozott egy olyan modell-ajánlást (nem szabványt!), amelyet ma már 
minden kommunikációs rendszer tervezésekor követnek. 

 
6.5. ábra. Az OSI modell 

Ez az OSI-modell. Az OSI az Open System Interconnect - nyílt rendszerek összekapcsolása 
kifejezés angol eredetijéből alkotott betűszó. Nyílt rendszereknek az olyan rendszereket hívjuk, 
amelyek nyitottak a más rendszerekkel való kommunikációra. Az OSI modell hét rétegből áll, 
és a kialakításuknál a következő elveket vették figyelembe: 

 Minden réteg feladata jól definiált legyen, és ez a nemzetközileg elfogadott szabványok 
figyelembe vételével történjen, 

 A rétegek közötti információcsere minimalizálásával kell a rétegek határait megállapítani, 
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 Elegendő számú réteget kell definiálni, hogy a különböző feladatok ne kerüljenek 
feleslegesen egy rétegbe. 

A rétegek kialakításánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy nem csak az ugyanazon  
alhálózatban lévő gépek kommunikálnak egymással, hanem különböző alhálózatban lévők is. 
Azaz létezik hálózatok közötti kommunikáció is. Ezt takarja az internet kifejezés.  

A következőkben röviden összefoglaljuk az egy-egy réteg által ellátott feladatokat, a legalsó 
szinttől felfelé haladva. A modell alsó három rétege az alhálózattól függ, a következő két réteg 
már a hálózatok közötti kommunikációért felel, míg a felső két réteg alkalmazásfüggő, az 
adatok kódolásáért, értelmezésért felel. 

Fizikai réteg (physical layer): Valójában ezen a rétegen zajlik a tényleges fizikai 
kommunikáció. Jelsorozatokat (adatokat) juttat a kommunikációs csatornára, olyan módon, 
hogy a küldött, adó oldali jelsorozatokat a vevő oldal is helyesen tudja értelmezni. Az 
információ tényleges megjelenési formája igen változó lehet: pl. elektromos vezeték esetén, a 
rajta lévő feszültség értéke, vagy a feszültség változásának az iránya. Az információhordozó 
jelsorozat megjelenítése és az átviteli közeg más és más lehet: optikai kábel, rádióhullám, stb. 
Itt kell meghatározni, hogy hogyan épüljön fel egy kapcsolat és hogyan szűnjön meg,  milyen 
legyen az alkalmazott csatlakozó fizikai, mechanikai kialakítása. 

Adatkapcsolati réteg (data link layer): Feladata adatok megbízható továbbítása az adó és 
fogadó között. Ez általában úgy történik, hogy az átviendő adatokat (amelyek általában 
bitcsoportba kódolt formában - pl. bájtokban jelennek meg) adatkeretekké (data 
frame) tördeli, ellátja kiegészítő cím, és egyéb ellenőrző információval, ezeket sorrendhelyesen 
továbbítja, majd a vevő által visszaküldött nyugtakereteket (acknowledgement frame) véve 
ezeket feldolgozza. Az első pillanatban egyszerűnek és teljesnek tekinthető megoldást a 
gyakorlatban számos kialakuló esemény kezelésével is ki kell egészíteni. Hogyan jelezzük a 
keretek kezdetét és a végét? Mi történjék akkor, ha egy keret elveszik? Mi történjék akkor, ha 
a nyugtakeret vész el? Ilyenkor, ha az adó újra adja, kettőzött keretek jelenhetnek meg a 
rendszerben. Mi legyen akkor, ha az adó adási sebessége jelentősen nagyobb, mint a vevőké?  

Hálózati réteg (network layer): Azok az adategységek, amelyek két távoli pont között cserélt 
információt hordozzák: a hosszabb üzenetek szétdarabolásával kialakított csomagok. Fontos 
része a címzések kezelése.  Nagyobb hálózatok esetén a keretek vevőtől a célba juttatása elvileg 
több útvonalon is lehetséges, feladat a bizonyos szempontból optimális útvonalnak a 
kiválasztása. Ez a tevékenység az útvonalválasztás (routing), és több megoldása lehetséges: 
vagy a rendszer kialakításakor alakítjuk ki az útvonalakat, vagy a kommunikáció kezdetén 
döntünk arról, hogy a teljes üzenet csomagjai milyen útvonalon jussanak el a rendeltetési 
helyükre, vagy csomagonként változó, a hálózat vonalainak terhelését figyelembe vevő 
alternatív útvonalválasztást használunk. Itt kell megoldani a túl sok csomag hálózatban való 
tartózkodása okozta torlódást, valamint különböző (heterogén) hálózatok összekapcsolását.  

Szállítási réteg (transport layer): Feladata a hosztokon futó, egymással kommunikáló 
folyamatok közötti átvitel megvalósítása. A kapott adatokat szükség esetén kisebb darabokra 
vágja, átadja a hálózati rétegnek, csomagonként történő küldésre. Egy viszonyréteg által 
igényelt összeköttetési kérés általában egy hálózati összeköttetést hoz létre, ha azonban 
nagyobb hálózati sebesség szükséges, akkor több hálózati kapcsolatot is igénybe vehet. 
Fordítva, ha kisebb átviteli sebesség is elegendő, akkor egy hálózati összeköttetést lehet 
felhasználni több viszonyréteg kapcsolat lebonyolítására. Ezt a szállítási rétegnek a felsőbb 
rétegek felé nem érzékelhető módon kell megvalósítania. További feladatai: Több 
üzenetfolyam egyetlen csatornára nyalábolása, illetve forrás-cél összeköttetések létrehozása a 
névadási mechanizmus felhasználásával.  
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Együttműködési réteg (session layer): Más néven: viszonyréteg. A különböző gépek 
felhasználói viszonyt létesítenek egymással, például bejelentkezés egy távoli operációs 
rendszerbe, állománytovábbítás két gép között. Feladata még az átvitt adatfolyamokba 
szinkronizációs ellenőrzési pontok beiktatása. Ez azt biztosítja, hogy hosszú átvitt adatfolyam 
átvitele alatt bekövetkező hiba esetén elegendő az utolsó ellenőrzési ponttól ismételni az 
elvesztett adatokat.  

Megjelenítési réteg (presentation layer): A feladata az adatok egységes kezelése, kódolása, 
dekódolása. Az alkalmazások a bitfolyamban kódolt adatokat küldenek. Ezeket általában 
adatstruktúrákban ábrázolják. A kódolás sem minden esetben egységes, pl. a karakterek 
kódolására az ASCII mellett a UNICODE is használt. Más lehet egy több bájtos kód esetén az 
egyes bájtok sorrendje. Ezért egységes, absztrakt adatstruktúrákat kell kialakítani, amelyek 
kezelését a megjelenítési réteg végzi. További, e réteg által kezelt vonatkozások: az 
adattömörítés, illetve az átvitt adatok titkosítása. 

Alkalmazási réteg (application layer): Mivel ez kapcsolódik legszorosabban a 
felhasználóhoz, itt kell a hálózati felhasználói kapcsolatok megoldásait megvalósítani. Mivel 
az ember-gép kapcsolatot megvalósító, billentyűzet-képernyő párost tartalmazó termináloknak 
számos típusát használják, ezért egy hálózati virtuális terminált definiálnak, és a programokat 
úgy írják meg, hogy ezt tudja kezelni. A különböző típusú terminálok kezelését ezek után egy 
olyan kis — a valódi és e hálózati absztrakt terminál közötti megfeleltetését végző – 
programrészlet (driver) végzi. Másik tipikus, e réteg által megvalósítandó feladat a fájlok 
átvitelekor az eltérő névkonvenciók kezelése, az elektronikus levelezés, és mindazon feladat, 
amit internet szolgáltatásként ismerünk. 

6.3. Fizikai közegek 

Már említettük, hogy átviteli közegen (csatornán) tovaterjedő fizikai állapotváltozás 
segítségével valósítjuk meg az információ átvitelét. A közeg lehet maga a tér, illetve annak 
korlátozott része: a vezetékek. Ennek megfelelően beszélünk a térben terjedő vezeték nélküli, 
illetve vezetékes átvitelről. Az információt hordozó fizikai állapotváltozás a leggyakrabban 
elektromágneses hullám illetve elektromos jel (pl. feszültség). Mindkét megoldásnak vannak 
előnyei és hátrányai:  

 vezetékkel nem összekötött rendszerekben kábelezés helyett elegendő könnyen 
áthelyezhető antennákat használni, kialakítani, de mivel a jel a környezetben minden 
irányban terjed, az adatbiztonságra fokozottan ügyelni kell a lehallgatás könnyebb 
kivitelezhetősége miatt. 

 a vezetékes rendszerek lehallgatás ellen védettebbek, kisebb távolságokon a telepítési 
költségek alacsonyabbak lehetnek, de a kapcsolódó eszközök áthelyezése nehézkesebb. 
 

Az átvitel két legfontosabb jellemzője a másodpercenként átvitt bitek számával megadott 
adatátviteli sebesség (bit/sec), illetve az áthidalható távolság.  

6.3.1. Vonalak megosztása-multiplexelés 

A kommunikációnál meg kell különböztetnünk a csatornákat, amelyeken az információcsere 
történik, és a felhasznált, tényleges, vezetékes vagy vezeték nélküli, fizikailag létező 
összeköttetéseket biztosító vonalakat. A csatornákon átvitt üzeneteket költségesen megépített 
és üzemeltetett (vezetékes, vagy vezeték nélküli) összeköttetéseken keresztül visszük át. Ezért 
nem célszerű, hogy egy kommunikációs csatorna számára kisajátítsunk egy vonalat, mert 
számos esetben a kommunikáció jellegéből adódóan nincs folyamatos információcsere rajta, 
azaz a legtöbb kapcsolatban a vonalhasználat időszakosan jelentkezik. Mivel az ADÓ és a 
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VEVŐ oldal számára csak a végeredmény, az információ a fontos, ezért több információs 
csatorna is kialakítható egy vonalon, amelynek megvalósítására több lehetőség van: 

 Az egyik megoldás az, mikor a fizikai közeget osztjuk meg több csatorna között. 
Multiplexelés-nek nevezzük az adott vonal felosztását csatornákra több adó, illetve vevő 
között  Ez olyan eljárás, amelynek során egy adatvonalat előre meghatározott, rögzített 
módszer szerint osztunk fel elemi adatcsatornákra. Ezek a frekvenciaosztásos és 
az  időosztásos multiplexelési módszerek, illetve ezek kombinációja. Frekvenciosztás 
esetén az átviteli csatornák több eltérő frekvenciájú színuszos hullámok lesznek. Ezek  
jellemzőinek a küldendő adatokkal történő megváltoztatása, más néven modulálása 
hordozza egy csatorna adatait. Időosztás esetén ciklikusan minden csatorna egy időszeletet 
kap, amiben küldi az adatait. 

 A másik lehetőség a vonalak maximális kihasználására, az átviendő információ kisebb 
adagokra bontása. A vonalon egymás után történik ezek átvitele, majd a darabokból az 
összerakásuk. Ez az ADÓ és a VEVŐ számára folyamatos összeköttetés látszatát kelti. Ezek 
az üzenet és csomagkapcsolási módszerek. Az előbbi esetben az üzenetet csomópontról 
csomópontra az üzeneteket egészben visszük át, míg az utóbbi esetben a kisebb csomagokra 
felosztott üzenetdarabokat visszük át, akár eltérő útvonalakon.    

 Harmadik lehetőségként az adatvezetékeket nem egy ADÓ-hoz és egy VEVŐ-höz 
rendeljük, hanem a kommunikáció szükséglete szerint kapják meg a felek. Ennél 
a vonalkapcsolás-nak hívott módszernél, ideiglenesen kialakított ún. virtuális 
áramkörökön keresztül valósul meg egy pont-pont kapcsolat, ami kommunikáció 
részeként jön létre, és a kommunikáció befejezésekor szűnik meg. 

6.4. Vezetékes átvitel 

Bár vezetékes összeköttetésnél független vezetékekből kialakított huzal-párok használata is 
elképzelhető, de igen rossz csillapítási és zajfelvevő tulajdonságai miatt ezt a gyakorlatban csak 
kisebb távolságokra használják. (pl. telefonvezetékek) Gyorsabb jelváltozásoknál az ilyen 
vezetékpár antennaként jeleket sugároz a környezetébe. A probléma megoldására a 
gyakorlatban két kialakítást használnak: a csavart érpárt, illetve az árnyékolt (koax) kábeles 
megoldást. 

Csavart érpár 

A csavart, vagy más néven sodrott érpár (Unshielded Twisted Pair = UTP) két szigetelt, 
egymásra spirálisan felcsavart rézvezeték. Ha ezt a sodrott érpárat kívülről egy árnyékoló 
fémszövet burokkal is körbevesszük, akkor árnyékolt sodrott érpárról (Shielded Twisted Pair = 
STP) beszélünk. A csavarás a két ér egymásra hatását küszöböli ki, csak kismértékű 
jelkisugárzás lép fel. Általában több csavart érpárt fognak össze közös védőburkolatban. 
Pontosan a sodrás biztosítja, hogy a szomszédos vezeték-párok jelei ne hassanak egymásra (ne 
legyen interferencia).  

 
6.6. ábra. Csavart érpáras kábel RJ45-ös csatlakozó 
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Ma már akár 10 Gbit/sec adatátviteli sebességet is lehet ilyen típusú vezetékezéssel biztosítani. 
Alkalmasak mind analóg mind digitális jelátvitelre is, áruk viszonylag alacsony. A zavarokkal 
szemben való érzékenységük tovább növelhető, ha plusz árnyékolást alkalmazunk a csavart 
érpár körül. Az UTP kábelek minősége a telefonvonalakhoz használtaktól a nagysebességű 
adatátviteli kábelekig változik. Általában egy kábel közös védőburkolatban négy csavart érpárt 
tartalmaz. Minden érpár a köztük lévő áthallás csökkentése miatt eltérő számú csavarást 
tartalmaz méterenként. (6.6 ábra) 

Koaxiális kábel 

A másik vezeték kialakítási megoldás a koaxiális kábelek használata. Felépítése az ábrán (6.7 
ábra) látható. Széles körben két fajtáját alkalmazzák: egyik az alapsávú koaxiális kábel, a 
másik a szélessávú koaxiális kábel. Az előbbinél egyetlen átviteli csatornán maga az 
információt hordozó jel pl. feszültség halad a kábelen, míg szélessávú megoldásnál egyszerre 
több átviteli csatornát alakítanak ki, amit a későbbiekben, mint multiplexelést mutatunk be.  

 
6.7. ábra. Koax kábel felépítése 

A koaxiális kábelek három igen lényeges jellemzője van: a hullámimpedanciája (Z0), a 
hosszegységre eső késleltetési ideje és a hosszegységre eső csillapítása. 

Régebben ilyen kábelekkel történt a számítógépes hálózatok kialakítása, de ma az ilyen 75Ω -
os hullám ellenállású kábeleket már csak a kábeltelevíziós hálózatokban alkalmazzák. Ilyen 
rendszerekben a jelvisszaverődések okozta zavarok elkerüléséhez fontos a kábelvégződések 
hullámellenállással történő lezárása. Ez a jelek szétosztásánál is fontos külön elosztó neve: 
splitter.  

Üvegszál 

A jelenlegi legkorszerűbb vezetékes adatátviteli módszer, az üvegszál technológia alkalmazása. 
Az információ fényimpulzusok formájában terjed egy fényvezető közegben, praktikusan egy 
üvegszálon. Az átvitel három elem segítségével valósul meg: fényforrás - átviteli közeg - 
fényérzékelő. (6.8 ábra) 

A fényforrás egy LED dióda, vagy lézerdióda. Ezek a fényt a rajtuk átfolyó áram hatására 
generálják. A fényérzékelő egy fotótranzisztor vagy fotodióda, amelyek vezetési képessége a 
rájuk eső fény hatására megváltozik. Az átviteli közeg egyik oldalára fényforrást kapcsolva a 
közeg másik oldalán elhelyezett fényérzékelő a fényforrás jeleinek megfelelően változtatja az 
vezetőképességét. Az elektronikában használt optikai kapu működése jól illusztrálja a 
működési elvet: Az FD fotodiódára az RD ellenálláson keresztül kapcsolt pozitív feszültség a 
diódát nyitja, az átfolyó áram hatására fényt bocsát ki. Az átviteli közegen (ami esetünkben egy 
átlátszó anyag) a fény átjutva az FT tranzisztort kinyitja és a felső pontjának feszültsége közel 
nulla lesz. 
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6.8. ábra. Optikai átvitel alapelve 

Az, hogy ez a módszer nagyobb távolságokon is működjön, átviteli közegként üvegszálat kell 
alkalmazni és a fényveszteségeket minimálisra kell csökkenteni. 

A fényveszteség három részből áll: a két közeg határán bekövetkező visszaverődés (reflexió), 
a közegben létrejövő csillapítás és a közegek határfelületén átlépő fénysugarak. Az első hatás a 
határfelületek gondos összeillesztésével minimálisra csökkenhető. Döntő jelentőségű az a tény, 
hogy a csillapítás nem az üveg alapvető tulajdonsága, hanem azt az üvegben lévő 
szennyeződések okozzák. Ezért ez, megfelelő anyagválasztással minimalizálható. 

Az üvegszál mentén történő fénykilépést az optikában jól ismert teljes visszaverődés jelensége 
megakadályozza. Ha a közeg határfelületére érkező fénysugár beesési szöge elér egy kritikus 
értéket, akkor a fénysugár már nem lép ki az üvegszálból, hanem visszaverődik. Az üvegszálban 
több, az ADÓ-ból kibocsátott fénysugár ide-oda verődik, az ilyen optikai szálakat többmódusú 
üvegszálnak (multimode fiber) nevezik. Ha azonban a szál átmérőjét a fény hullámhosszára 
csökkentjük, akkor a fénysugár már verődés nélkül terjed. Ez az egymódusú üvegszál (single 
(mono) mode fiber). ADÓ-ként ilyenkor lézerdiódát kell alkalmazni, melynek segítségével  
sokkal hatékonyabb, nagyobb távolságú összeköttetés alakítható ki. Gondoskodni kell arról, 
hogy az optikai szálat csak minimális fizikai terhelés érje. 

6.4.1. Vezeték nélküli átvitel 

A kommunikációban alkalmazott elektromágneses hullámok széles frekvenciatartományt 
foglalnak amint ezt az ábrán összefoglaltuk (6.9. ábra). 

 
6.9. ábra. Elektromágneses tér felosztása 
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A jelenlegi tendenciára jellemző a vezeték nélküli megoldások elterjedése, amelyek fény 
(infravörös, lézer) vagy rádióhullám alapúak lehetnek. Fontosságát illusztrálandó, vizsgáljuk 
meg, hogy egy mobiltelefon hány vezeték nélküli kapcsolatot képes kezel: 

1. GSM - Global System for Mobile Communications 900,1800,1900 Mhz-en 
telefonálunk 

2. WIFI - Wireless Fidelity (ez nem tekinthető a rövidítés általánosan elfogadott 
kifejtésének) vezeték nélküli csatlakozás az otthoni, munkahelyi hálózathoz, vagy mobil 
hálózathoz WIFI-s elérési ponton (access point, hotspot), routeren keresztül, 2.4 GHz-
5 GHz -en; 

3. GPS - Global Positioning System (Globális Helymeghatározó Rendszer) 1.5GHz-
1.2GHz 

4. Bluetooth - rövid hatótávolságú, adatcseréhez használt, nyílt, vezeték nélküli szabvány 
2.4GHz-en 

5. NFC - Near Field Communication nagyon rövid hatótávú kommunikáció eszközök 
között 13.56 MHz-en 

6. Infra – távirányító helyettesítésére. Irda-InfraRed Data Association, infravörös 
adatátviteli kommunikációs szabvány 

7. Mobilinternet: GSM hálózatot használja, Sebességtől függően 3G-4G-LTE. Most jön: 
5G - 100Mbit-1Gbit adatátviteli sebesség! 28-37-39 GHz frekvencián 

8. Vezeték nélküli töltés 
 

Vagyis ma már készíthető olyan mobiltelefon/számítógép, aminek egyetlen vezetékes 
csatlakozója sincs! 

Fényt használó átvitel: lézer, infravörös fény 

A lézer és infravörös fényt alkalmazó ADÓ-VEVŐ párok könnyen telepíthetők háztetőkre, a 
kommunikáció teljesen digitális, a nagyobb távolság áthidalását lehetővé tévő 
energiakoncentrálás miatt rendkívül jól irányított, amely szinte teljesen védetté teszi az 
illetéktelen lehallgatással, illetve külső zavarással szemben. Sajnos a láthatósági feltételek miatt 
az esõ,  köd. légköri szennyeződések zavarként jelentkeznek. A számítógépes rendszerekben 
az információátvitel ilyen módja fokozatosan terjed, IrDA néven már szabványos megoldása is 
létezik. (Készülékek távirányítói.) 

Rádióhullámot használó átvitel: WIFI, 4G, BT, NFC, Lora, műhold 

Számos megoldás van, amelyek az elektromágneses hullám terjedésén alapulnak, és ahol az 
áthidalható távolság, illetve az adatátviteli sebesség a legfontosabb tervezési szempontok.  
Az alkalmazott megoldás a mikrohullámú átvitel. A frekvenciatartomány 1-40 GHz között 
lehet. Nagyobb távolságoknál, (a láthatóság feltétel!) a kiemelkedő antennatornyokon 
elhelyezkedő parabola adó és vevőantennák, egymással mikrohullámon kommunikálnak.  A 
távolság növelését jelismétlő, reléző állomásokkal oldják meg, azaz a vett jelet egy más 
frekvencián a következő reléző állomásnak továbbítják. Problémaként jelentkeznek a viharok, 
villámlások, egyéb légköri jelenségek. A frekvenciasávok kiosztása átgondolást igényel, és 
hatósági feladat. 

WIFI-WLAN 
A rádiós számítógépes hálózatokat WLAN-nak (=Wireless Local Area Network): (Vezeték 
nélküli helyi hálózat) nevezik. A részleteket az IEEE802.11-es szabvány írja le. A gyártóknak 
ezt kell követni. Annak ellenőrzésére, hogy egy megoldás eleget tesz-e a szabványnak a 
gyártmányokat egy önálló szervezet teszteli, és az eredmény alapján kapják meg a kompatibilis 
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termékek a WiFi (Wireless Fidelity) jelzést. Csak WIFI tanúsított eszközök kerülhetnek 
kereskedelmi forgalomba. 

A kommunikációra használt sugárzási tartomány a 2.4 – 5 GHz-es frekvenciasávot jelenti. A 
frekvencia sávok kiosztásánál mindig arra kell vigyázni, hogy az egyes frekvenciasávok ne 
zavarhassák egymást.  

Ennek a sávnak a hátránya, hogy nagyon sok eszköz zavarja, például a mikrohullámú sütő is 
ezt használja. A mikrohullámokat a vizes környezet erősen csillapítja. Az átvitelt az időjárás is 
nagymértékben befolyásolhatja, pl. ködben, esőben, havazáskor, az egyébként kifogástalan 
átvitel megszakadhat. 

A szabvány az OSI modell fizikai (PHY) és közeg-hozzáférési (MAC) alrétegét definiálja. 
Meghatározták a kommunikációhoz használatos modulációs eljárásokat és jelszinteket. A 
WIFI-t használó eszközöknek két működési módja lehetséges: (6.10. ábra) 

 AD-HOC mód: Ilyenkor két WIFI-s eszköz (Stations-STA) egymással pont-pont 
kapcsolaton keresztül kommunikál. 

 INFRASTRUKTÚRA mód: Ez a mód annyit jelent, hogy a vezeték nélküli kapcsolatot 
használó hosztok egymással nem állnak közvetlen kapcsolatban, hanem minden esetben egy 
közös csomóponthoz AP-hoz (Access Point) csatlakoznak. Az AP itt  akár egy vezetékes, 
vagy akár egy vezeték nélküli hálózathoz is csatlakozhat. 

 
6.10 ábra WIFI működésmódok  

A Wi-Fi hálózati eszközök kommunikációjához optikai rálátás szükséges a másik félre. 
Kis-mértékű árnyékolás mellett még működőképes a hálózat néhány 100 méterre, de falakon, 
domborzati árnyékoláson túl már nagymértékben romlik az átvitel. Megfelelő erősítéssel, és 
irányított antennákkal azonban a technológia 30 km feletti távolságot is képes áthidalni. 

Változás van az elnevezésekben: a jelenlegi WLAN-szabványok 1-6…-ig terjedő számozást 
kapnak. Jelölések: 802.11b>Wi-Fi1, 802.11a >Wi-Fi2, 802.11g >Wi-Fi3, 802.11n >Wi-Fi4, 
802.11ac>Wi-Fi5,  802.11ax>Wi-F6. Természetésen a fejlődéssel ez a jelölés folytatódni fog. 

MOBIL INTERNET (LTE-4G, 5G) 
A GSM mobilhálózatok a digitalizált beszéd átvitelét valósítják meg, ezért csupán kódolási 
kérdés, hogy beszéd helyett adatokat továbbítsunk. Az LTE-4G, azaz a negyedik generációs 
mobilinternet maximális sebessége akár 80 Mbit/s is lehet. Az ötödik generációs (5G) megoldás 
már brutális 0.1-10 Gbit/sec sebességet biztosít, 28 GHz, 37 GHz és 39 GHz frekvenciákon, 
aminek az emberi egészségre gyakorolt hatását még nem tesztelték. 
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BLUETOOTH (BT) 
Rövid távolságon (10-50m-en belül) létesíthetünk kommunikációs kapcsolatot, a WIFI-nél is 
használt 2.4 GHz-es frekvencián. Energiaigénye alacsony, ezért a hordozható eszközöknél 
használt. A fejlesztések miatt a BT 1.0-tól indulva ma már a BT 5.0-nál tartanak, aminek az 
adatátviteli sebessége 2 Mbit/sec, igen alacsony fogyasztás mellett. 

NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) 
Ennek a rövid hatótávú megoldásnak előnye a lehallgatási probléma megoldása. Az eszközöket 
néhány cm-re megközelítve, vagy érintve valósul meg a kevés adatot igénylő adatátvitel.  NFC 
kapcsolódás lehetséges egyszerűbb, passzív, energiatáplálást nem igénylő eszközzel is mint pl. 
a paypass kártya. Ez esetben a kártyán tárolt információkat egy aktív eszköz segítségével lehet 
leolvasni. 

LORA (LONG RANGE) NAGYTÁVOLSÁGÚ ÁTVITEL 
A LoRa (Long Range) egy nagy hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs protokoll. Igen 
nagy távolságú ~100 km csatlakozás érhető el vele. Az adatátviteli sebessége alacsony, max. 
50 kbit/s. Energiafogyasztása igen alacsony. Ezek meghatározzák az alkalmazási körét. 
Használt frekvenciák: 169 MHz, 433 MHz, 868 MHz (Európa) és 915 MHz (Észak-Amerika). 
A LoRa lehetővé teszi a nagy hatótávolságú átvitelt (a vidéki területeken több mint 10 km). [4] 
A technológia két részből áll: a LoRa, a fizikai réteg és a LoRaWAN (Long Range Wide Area 
Network), a felső réteg. 

MŰHOLDAS ÁTVITEL 
A műholdakon lévő transzponderek a felküldött mikrohullámú jeleket  felerősítve, egy másik 
frekvencián visszasugározzák. Azért, hogy a földön lévő műholdra sugárzó, illetve a műhold 
adását vevő antennákat ne kelljen mozgatni, geostacionárius pályára állított műholdakat 
használnak. Az Egyenlítő fölött kb. 36.000 km magasságban keringő műholdak sebessége 
megegyezik a Föld forgási sebességével, így a Földről állónak látszanak. A műholdak 
felsugárzott televízióadások adott területre történő visszasugárzásra is használhatók. 

6.5. Adatátviteli megoldások  

A fizikai réteg felett elhelyezkedő adatkapcsolati rétegben bitenként történő továbbítás 
megvalósításával, célszerű egy ellenőrző résszel kiegészített bitsorozatot átvinni, amit 
adatkeretnek hívunk. Az adatkeretek hibátlanságát a keret végén elhelyezkedő ellenőrző 
kóddal biztosítjuk olyan módon, hogy az adó oldalon az adatokból kiszámolt ellenőrző számot 
a vevő oldalon a beérkező adatokból újra számoljuk, és összehasonlítjuk. A réteg alapvető 
feladata a hibamentes átvitel biztosítása a fizikailag az átviteli közegen kapcsolódó gépek 
között.  

6.5.1. Soros és párhuzamos adatátvitel 

Az átviendő adatok általában bitcsoportokra bonthatók. Ha egy-egy ilyen bitcsoportot egyszerre 
tudunk átvinni, akkor az adatok átviteli sebessége nagyobb lesz. Ehhez azonban annyi, biteket 
átvivő adat-utat kell az ADÓ és a VEVŐ között kialakítani, ahány bitből áll a bitcsoport. 
Természetesen külön vezetékek szükségesek a ADÓ-VEVŐ együttműködés megvalósítására 
is. Ügyelni kell a vezetékek helyes sorrendjére. Mivel ez a kialakítás jelentősen növeli az 
összeköttetés költségét és csökkenti a megbízhatóságot, ezért általában ezt az ún. párhuzamos 
(parallell) átvitelt, csak kis távolságokra, illetve készülékek belsejében elhelyezkedő 
részegységek összekapcsolására használják. Ilyen volt például a számítógép klasszikus 
nyomtató illesztése, vagy a PCI busz. 

Soros (serial) átvitel esetén az információs adatbiteket egyenként, sorban egymás után visszük 
át (6.11 ábra).Ezért egy kódolt bitcsoport átviteli ideje a párhuzamos átvitelhez képest megnő, 
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de számos előnyt rejt ez a kialakítás: elegendő egy-két vezeték az összeköttetés fizikai 
megvalósításához, ami jelentős költségcsökkentéssel jár. 

 
6.11. ábra. Soros átvitel alapelve 

Az átküldendő bitcsoportot beírjuk egy a digitális technikában megismert léptető (shift) 
regiszterbe,  majd annak léptető órajele ezt a párhuzamosan beírt bitcsoportot bitenként kilépteti 
a soros, a vevővel összekötött adatvonalon, amely a vevőoldali shiftregiszter bemenetén 
keresztül betöltődik oda. Közös órajel biztosítja a helyesen szinkronizált 
párhuzamos>soros>párhuzamos átvitelt. Ezt a megoldást hívják SPI interfésznek.  

Nem szükséges az órajel átvitele akkor, ha azonos frekvenciájú önálló órajel generátort 
alkalmazunk mindkét oldalon. Ezek frekvenciája csak közel lesz azonos, az esetleges elcsúszást 
az időnként végrehajtott szinkronizáló folyamattal hozzuk helyre. A számos megvalósított 
megoldásból csupán a hálózati kommunikációban elterjedt két legfontosabb megoldást 
mutatjuk be.  

6.5.2. Soros RS232 átvitel 

Az ember-gép kapcsolat megoldása a legegyszerűbben egy billentyűzetet és egy alfanumerikus 
megjelenítőt tartalmazó ún. soros terminál-lal valósítható meg. Ez egy duplex, pont-pont 
típusú összeköttetés kialakítását igényli. Részletesen meghatározták a protokollt, a mechanikai 
és elektromos kialakítást. Az összeköttetést megvalósító de facto szabvány neve: RS-232, 
illetve hivatalos de-jure változata a CCITT V.24 ajánlása. Mivel személyi számítógépek 
megjelenésével a benne található soros periféria szabványos illesztő felületté vált, ezért a soros 
vonalat széles körben — eredeti funkcióján túlmenően — kezdték különböző perifériális 
eszközök illesztésére felhasználni. 

Ebben az esetben az adatkeret csupán néhány (általában 8) bit. Az összekötetés két 
adatvezetéket használ: egy RX (receive) vevö, és egy TX (transmit) adó vezetéket, mindkét 
irányban bitenként sorosan, bitcsoportokba szervezve történő adatátvitellel. A legfeljebb 15 
méter hosszú kábeleken 115 kbit/sec-os maximális adatátviteli sebesség a megengedett. A 
bitenkénti információt két diszkrét, adott ideig fennálló feszültségszint, pl. 0V és 5V hordozza. 
A gyakorlatban (pl. a számítógépek soros vonalánál) ez a feszültség: ± 12V. A legegyszerűbb 
megoldásnál elegendő csupán három vezeték: RX, TX és GND (közös föld) használata. 
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6.12. ábra. A soros adatátvitel elve 

Az aszinkron soros átvitelnél a bitcsoportos, adatkeretbe szervezett átviteli mód biztosítja 
az ADÓ és a VEVŐ szinkronizmusát. Ehhez szinkronizáló járulékos biteket is fel kell 
használni. Ezek a START és a STOP bitek. Ezeket a biteket szokták keretező (framing) 
biteknek is nevezni, mivel a tényleges adatot "keretbe foglalják". A START bit jelzi, hogy utána 
következnek a tényleges információt hordozó adatbitek, míg a STOP bit(ek) ezek végét jelzi 
(6.12 ábra). 

A soros protokoll szerint, ha a soros vonalon nem folyik adatátvitel, a vonal állapota aktív 
magas szintű. Az adatátvitel kezdetekor az ADÓ a vonalat egy bit átvitelének idejéig alacsony 
szintre állítja, (START bit), majd utána történik meg az adatbitek átvitele. Az átvitt adatbitekből 
álló csoport végére az ADÓ STOP bit(ek)-ből álló aktív magas szintű jelet helyez el. A VEVŐ 
az adás kezdetéről a vonal magas-alacsony állapotváltozásából szerez tudomást. 

Ezután a vevő mindig egy bit átvitelének idejéig várakozva, az adatbiteket veszi. A STOP bitek 
érkezése után már figyelheti a vonalon ismét megjelenő állapotváltozást, ami a következő 
adatkeret adásának kezdetét jelöli. Fontos adat a vonalon időegység alatt átvitt információ 
mennyisége, amit bit/s-ben mérünk.  

Paritásbit: Az adatátvitel során az esetleges átviteli hibák felderítését megkísérelhetjük oly 
módon, hogy az átviendő adatbit-csoportot egy paritás bittel egészítjük ki úgy, hogy az így 
kiegészített adatcsoportban lévő 1 értékű bitek száma páros (páros paritás), vagy páratlan 
(páratlan paritás) legyen. Ilyen módon, az ADÓ oldalán mindig biztosítható, hogy az 1-es 
értékű bitek száma mindig páros/páratlan legyen, és a VEVŐ oldalon ugyanezt ellenőrizve  az 
egy (illetve páratlan számú) bit megváltozása miatti hiba felderíthető. Statisztikailag igazolható, 
hogy a gyakorlati esetek többségében a paritásellenőrzéses hibajelzés az adatátvitelt 
megfelelően megbízhatóvá teszi. Jó minőségű, zajmentes összeköttetésnél a paritásbitre pedig 
nincs is szükség.  

Az előzőek alapján a soros adatátviteli protokoll konkrét kialakításánál a következőket kell 
rögzíteni: 

 Adatbitek száma: a gyakorlatban 5, 6, 7 vagy 8 bit. Az RS-232 protokoll 7-bites ASCII 
kódot használ. 

 Paritásbit: használunk paritásbitet vagy nem, és ha igen, páros vagy páratlan paritást 
alkalmazunk-e. Az RS-232 protokoll paritásbit használatát írja elő. 

 Stop bitek száma: ez a soros vonalnak a bitcsoport átvitele utáni garantált logikai 1 
állapotának az idejét határozza meg, az egy bit átviteléhez szükséges idővel kifejezve. 
Hossza 1, 1.5, vagy 2 bit lehet. A legrövidebb az egy bit, és ez biztosítja, hogy a VEVÕ a 
következő bitcsoport vételéhez szükséges szinkronizáló START bit indító élének 
érzékelésére felkészüljön. Két stop bit használata akkor előnyös, ha valamilyen okból 
szükséges a vett adatbitek azonnali feldolgozása és az ehhez hosszabb idő szükséges. 

 Adatátviteli sebesség (bit/s) Ennek értéke 300-115200 bit/sec közötti.  

Magát a párhuzamos adatok sorossá alakítását illetve a soros adatok visszaalakítását 
shiftregiszterek felhasználásával hardver úton lehet elvégezni. Mivel a soros adatátvitel széles 
körben használják, ezért, megvalósítására céláramköröket fejlesztettek ki. Ezeknél 
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az ADÓ oldalán csupán az adatbit-csoportot kell párhuzamosan a bemenetekre adni, az 
áramkör elvégzi a sorossá alakítást, a paritás, START és STOP bitekkel való kiegészítést, 
valamint az átvitelt. A VEVŐ oldalon a vett soros adatokból vevőáramkör állítja vissza az 
eredeti  bitcsoportot. 

Nézzünk egy konkrét példát: Ha például az adatátviteli sebesség 9600 bit/s, és 7 bites adatokat 
viszünk át páros paritásbittel kiegészítve, 2 STOP bittel a végén, akkor például a 
másodpercenkénti átvitt adatmennyiség az alábbi lesz: 

9600/(1 START + 7 ADAT + 1 PARITÁS + 2 STOP bit) = 9600/11 = 873 adat/sec 

6.5.3. Ethernet hálózat működése 

Ethernet esetén egy adatkeret több, mint tízezer bitet is tartalmazhat. Nagy, akár 10Gbit/sec 
adatátviteli sebesség érhető el ezzel a megoldással. Az átviteli közeg réz alapú csavart érpáras, 
vagy üvegszálas kábel. A működés során, mielőtt egy állomás adatokat küldene, először 
“belehallgat” a csatornába, hogy megtudja, hogy van-e éppen olyan állomás, amelyik használja 
a csatornát. Ha a csatorna “csendes”, azaz egyik állomás sem használja, a “hallgatódzó” állomás 
elküldi az üzenetét. Az állomás által küldött üzenet a csatornán keresztül minden állomáshoz 
eljut, és véve az üzenetet a bennfoglalt cím alapján eldöntheti, hogy az neki szólt (és ilyenkor 
feldolgozza), vagy pedig nem (és akkor eldobja). 

Ebben az esetben az adatkeret nem egy adatbájtot tartalmaz, hanem maximum 1500-at, amihez 
hozzájárulnak a kiegészítő információt hordozó bitek, így az adatkeret hossza: 1526 bájt. 

Ethernet keret felépítése 

Minden keret egy 7-bájtos előtaggal (preamble) kezdődik, amely 10101010 mintájú. E minta 
küldése, lehetőséget biztosít a vevő órájának; hogy az adó órájához szinkronizálódjon. Ezután 
következik a keretkezdet (start of frame) bájt, amely a keret kezdetét jelöli ki az 10101011 
mintával. (6.13 ábra) 

 
6.13 ábra Ethernet keret felépítése 

Ez után a keret két címet tartalmaz, egy célcímet (kinek?), és egy forráscímet (kitől?). A célcím 
legfelső helyi értékű bitje (I/G) közönséges címek esetén 0, csoportcímek esetén 1 értékű. A 
csoportcímek teszik lehetővé több állomás egyetlen címmel való megcímzését. Amikor egy 
keret csoportcímet tartalmaz célcímként, akkor a keretet a csoport minden tagja veszi A 
célcímben csupa 1-est tartalmazó keretet az összes állomás veszi. Ez az üzenet-szórás 
(broadcast). A 0. bittel kezdődő címzésnél érdekes a legmagasabb, 47. helyi-értékű bit melletti 
46. bit (U/L) használata. Ez a bit a helyi és a globális címeket különbözteti meg. Mivel 48 - 2 
= 46 bit áll rendelkezésre, ezt használva már a világ bármely két állomása megcímezheti 
egymást. Ezt a 6*8 bájtot megegyezés szerint hexadecimális alakban, bájtonként 
kettőspontokkal elválasztva adják meg, például: 3A:12:17:0:56:34. Ezeket szokták MAC 
címeknek hívni. 
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A hosszmező (length field) vagy az adatmezőben található adatbájtok számát adja meg, 
ami minimum 0, és maximum 1500 bájt. Ha ennél nagyobb, akkor az adatmező tartalmára 
utal. Bár megengedett a nulla hosszúságú adatmező, az érvényes keretnek legalább 64 bájt 
hosszúnak kell lennie, a célcímtől az ellenőrzőösszegig bezárólag. Mivel az adatmezőn kívüli 
mezők összhossza 2x6+2+4=18 bájt, ezért ha egy keret adatrésze 46 bájtnál rövidebb, akkor 
kitöltő (payload) mezőt kell használni a minimális kerethossz eléréséhez. A minimális 
kerethosszúság alkalmazásának másik oka az, hogy egy rövid keret küldését egy állomás még 
azelőtt befejezhetné, mielőtt a keret első bitje elérné a kábel legtávolabbi végét, ahol is az egy 
másik kerettel ütközhet. 

Az utolsó mező az ellenőrző szám (CRC kód). Az adáskor az ADÓ által kiszámolt, és keret 
végére illesztett CRC kód segítségével gyakorlatilag bármilyen, a bitfolyamban az átvitel során 
megjelenő hibák felismerhetők, amit a VEVŐ oldalon a beérkezett keretbitekből ismét 
kiszámolt CRC kód eltérő értéke jelez.   

A nagyobb adatátviteli sebesség érdekében a keretek nincsenek nyugtázva. Mivel az ütközés 
hiánya nem garantálja azt, hogy a keretek nem sérülnek meg, ezért a megbízható átvitel 
érdekében a célállomásnak ellenőriznie kell újraszámolással az ellenőrzőösszeget, ha ez hibás, 
akkor a keret eldobásra kerül. Nincs prioritás sem, vagyis a keretek érkezésének 
elsődlegességét, sorrendjét nem lehet szabályozni. 

Ütközések kezelése 

Az előbb ismertetett módszernél természetesen előfordulhat olyan eset, amikor egyszerre két 
vagy több állomás akarja használni a közeget. Ezt úgy lehet érzékelni, hogy a küldő állomás 
minden kiküldött bitjét veszi is. Ha ezek különbözők, akkor az azt jelenti, hogy valaki más is 
“beszél”, azaz a küldött üzenet hibás, sérült lesz. Ezt ütközésnek hívják, és ilyenkor az állomás 
megszakítja az üzenetküldést. Az ütközés miatt kudarcot vallott állomások mindegyike az újabb 
adási kísérlet előtt bizonyos, véletlenszerűen megválasztott ideig várakozik, majd ismét 
próbálkozik. Mivel ezek a várakozási idők a véletlenszerűség miatt eltérők, a versengő 
állomások közül a legrövidebb idejű várakozó fog tudni adni, mivel a többiek a várakozási 
idejük leteltével adás előtt a csatornába belehallgatva azt már foglaltnak fogják érzékelni.  

Az Ethernet olyan kódolást használ, amelynél minden bithez egy jelváltás tartozik: a bitek 
közepén lévő jelváltás iránya jelenti a 0 vagy 1 információt, és ezen átmenetek segítségével az 
adó egyúttal mindig szinkronizálja a vevőt. 

 Az Ethernet csatoló olyan vezérlő integrált áramkört tartalmaz, amely kereteket fogad, ill. 
kereteket küld a hálózatra. A vezérlő felelős a kimenő keretek adatokból való összeállításáért, 
a kimenő keretek ellenőrző összegének kiszámításáért és a bejövő keretek ellenőrző összegének 
helyességét is vizsgálja. A kártya ezenfelül még kezeli a bejövő és a küldött keretek számára 
fenntartott tárolóterületet, Ez a vezérlő ma már egyetlen integrált áramkör. 

Ethernet végpontok összekapcsolása: HUB és SWITCH   

Ethernetet használó helyi hálózatokban a közös átviteli közeg csillag kialakítású, 
középpontjában egy elosztó elemet tartalmaz. Ezt az egységet hívják HUB-nak. Minden gép 
egy csavart érpáras kábellel egy hálózati adapteren keresztül kapcsolódik a központban lévő 
elosztóba.  

A HUB egy doboz, rajta Ethernet port-oknak nevezett, vezetékes telefoncsatlakozókhoz 
nagyon hasonlító (neve: RJ45) csatlakozó aljzatokkal. Minden port egy számítógéptől, vagy 
egyéb hálózati egységtől érkező kábelt fogad. A portok száma akár 128 is lehet. 

Működési mechanizmusa a következő: bármelyik portjára érkező adatkeretet az összes többi 
portjára kiküldi, így valósítva meg az üzenetszórást. Természetesen ilyen kialakításnál minden 
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kiküldött keret képes az összes több kerettel ütközni, csökkentve a hatékonyságot. Az Ethernet 
egyik fő tulajdonsága, az osztott közeg, ami ilyenkor inkább hátrányt jelent, mint előnyt. Ha 
valaki intenzíven másol, vagy éppen letölt valamit, a sok ütközés miatt a hálózat lelassul,  

Ezt a problémát oldják meg a HUB-ok továbbfejlesztéséből létrejövő hálózati kapcsolók, azaz 
a switch-ek. Ezek már figyelik, és egy táblázatban tárolják, hogy melyik porthoz milyen című 
eszköz kapcsolódik. Ez a cím a portra érkező adatkeretben lévő forráscím. Ilyen módon 
„megtanulja” ezeket az összerendeléseket, és egy beérkező adatkeret célcímét megkeresve a 
táblázatban, csak arra a portra fogja elküldeni a keretet. Egy nagyobb hálózatban a switchek 
egymásra épülő hierarchikus rendszerét használva, a keretek ütközése megszűnik (6.14 ábra).  

 
6.14. ábra. Ethernet switch 

Ma a switch egy helyi hálózat központ eleme. Mivel egy portra csak egy gép csatlakozik, 
számos biztonsági funkció kialakítható. Megadhatjuk például, hogy ki, kinek küldhet keretet. 
Így az állomásokat, bár egyazon fizikailag kialakított switch-el összekötött LAN-on vannak, 
mégis leválaszthatjuk egymásról és elkülönített virtuális LAN-okba ún. VLAN-okba 
szervezhetjük. Ez nem csupán biztonságot, de a hatékonyságot is növeli. 

6.6. TCP/IP protokoll 

Az Internet kisebb kiterjedésű számítógépes hálózatok (LAN-ok) összekapcsolásából álló 
globális számítógépes rendszer. Az adatok átvitelére adatcsomagokat egyenként továbbító 
csomagkapcsolt átvitelt használnak.  



201 
 

 
6.15. ábra. TCP/IP és az OSI modell réteg megfeleltései 

A későbbiekben a már Internet-nek nevezett hálózat — bár a rétegmodell szemlélettel 1960-as 
években tervezték — nem követi az OSI hét rétegű felépítését, mivel megelőzte azt (6.15 ábra).  

A hálózati modell négy rétegből áll:  

1. Hálózat elérési (Network Interface) réteg: Az OSI modell két alsó szintjének felel 
meg, és ez biztosítja a kapcsolatot a csomópontok között. Megvalósítása a vezetékes 
Ethernet és a WIFI. 

2. Hálózatok közötti (Internet) réteg: Az OSI modell hálózati rétegének felel meg, ez a 
réteg végzi az a csomagok útvonal kijelölését és továbbítását a hálózatok között. Ennek 
a rétegnek a protokollja az Internet Protocol (IP), az üzenetvezérlő protokoll, a 
csomagok továbbítását a hálózati címek alapján végzi. A rétegben előforduló 
események és hibák jelzésére szolgál az Internet Control Message Protocol (ICMP), 
az Internet vezérlőüzenet protokoll. 

3. Hoszt-hoszt réteg (Transport) Az OSI modell szállítási hálózati rétegének felel meg. 
A létesített és fennálló kapcsolat fenntartását és működését biztosítja. Két 
rétegprotokollból áll: az egyik a Transmission Control Protocol (TCP) azaz a 
továbbítást szabályozó eljárás, a másik az összekötetés mentes szállítási protokoll User 
Datagram Protocol (UDP). 

4. Alkalmazási szint (Application) Itt vannak a felhasználói és a hálózati kapcsolatot 
biztosító programok. Jellemző kialakítás a kliens-szerver kapcsolat. A kliens egy 
alkalmazás, ami valamilyen adatot (információt) igényel (weboldal, IP cím, e-mail) a 
szervertől. A szerver is egy alkalmazás, amely folyamatosan figyeli a kliensektől érkező 
kéréseket, és végrehajtja. 

6.6.1. Hálózat elérési réteg  

Ez a réteg lényegében a 6.4.3 fejezetben bemutatott vezetékes Ethernet, optikai szál, illetve a 
vezeték nélküli pl. WIFI kapcsolat. MAC című adatkereteket továbbít fizikailag kapcsolatban 
lévő számítógépek között. Ezekben az adatkeretekbe vannak becsomagolva (adatrészükbe 
beillesztve) a hálózati rétegbeli, távoli pont felé irányuló adategységek, az IP csomagok. 

6.6.2. Hálózati réteg - (I)nternet (P)rotokoll – IP 

A hálózati réteg IP protokollja alapján a szállított csomagok más néven datagramok, a forrás 
hoszt-tól a cél hoszt-ig kerülnek továbbításra, esetleg több hálózaton is keresztül. Az IP 
protokoll megbízhatatlan-ugyanis nincs nyugta a beérkezett adatokról, és összeköttetés-
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mentes-mert nincs előzetes kapcsolatfelvétel a gépek között. A datagramok elveszhetnek, 
megkettőződhetnek, érkezéskor a sorrendjük megváltozhat, és akár sérülten érkezhetnek. Így a 
megbízhatóságot a fölöttes szállítási rétegben kell megvalósítani, ami biztosítja a két 
végállomás közötti megbízható összeköttetést. 

Az IP működése a következő: A szállítási réteg az alkalmazásoktól kapott üzeneteket maximum 
64 kbájtos datagramokra tördeli, amelyek az útjuk során esetleg még kisebb darabokra lesznek 
felvágva. Amikor az összes datagram elérte a célgépet, ott a szállítási réteg ismét összerakja 
üzenetté. A datagram két részből áll: egy fejrészből és egy szövegrészből. A fejrész hossza 
(5*4=20 bájt) rögzített, és emellett még lehet egy változó hosszúságú opcionális rész is. (6.16 
ábra) 

 
6.16. ábra. IP csomag felépítése 

Az IP csomag fejlécének részeit a következőkben röviden ismertetjük. 
 VERZIÓ mező a protokoll verzióját azonosítja, így a protokoll módosítását is ezzel 

figyelembe lehet venni. Az IHL adja a fejrész teljes hosszát 32 bites egységekben 
(20bájt+opció rész). Minimális értéke:5. 

 SZOLGÁLAT TÍPUS mező teszi lehetővé a hoszt számára, hogy kijelölje az alhálózattól 
kívánt szolgálat típusát. Különféle sebességek és megbízhatósági fokok különböző 
kombinációi között lehet választani. Ez azért fontos, mert különféle optimális átvitelt lehet 
megvalósítani. Például digitalizált kép- vagy hang továbbításakor a gyors átvitel sokkal 
fontosabb, mint az esetleges átviteli hibák javítása. Ha azonban adat- vagy programfájlokat 
továbbítunk, akkor a pontos átvitel a fontosabb, és nem a gyorsaság. 

 TELJES HOSSZÚSÁG mező a teljes datagram hosszát tartalmazza (fejrész+adat). A 
maximális hosszúság 65 536 bájt. 

 AZONOSÍTÁS mező alapján állapítja meg a célhoszt, hogy egy újonnan érkezett csomag 
melyik datagramhoz tartozik. Egy datagram minden egyes darabja ugyanazzal az 
Azonosítás mező értékkel rendelkezik. 

 Ezután egy nem használt bit, majd két 1-bites mező következik. A DF mező a Don't 
Fragment (ne tördelj!) kifejezés rövidítése. Ha ez a bit 1 értékű, akkor az átjárók nem 
tördelhetik a datagramot, mert a célállomás képtelen azt ismét összerakni. Ha a datagram 
nem vihető keresztül a hálózaton, akkor vagy kerülő utat kell választani, vagy el kell dobni. 

 Az MF mező neve a More Fragments (több darab) rövidítése. A széttördelt datagram-
darabokat jelzi, kivéve az utolsót. A Teljes hosszúság mező mintegy második 
ellenőrzésként használható, vajon nem hiányzik-e datagram-darab, és hogy az egész 
datagram összeállt-e. 

 Ehhez a kapcsolódik a DATAGRAMDARAB-ELTOLÁS mező, ami azt jelöli ki, hogy az 
adott darab hol található a datagramban. Minden datagram darab hosszúságának, (kivéve az 
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utolsót), 8 bájt egész számú többszörösének kell lennie, amely az elemi datagram-darab 
hosszúsága. Mivel e mező 13 bit hosszú, ezért maximálisan 8192 darabból állhat egy 
datagram, amelyből a maximális datagramhossz 8*8192=65 536 bájt. 

 Az ÉLETTARTAM mezõ lényegében egy 8 bites számláló, amely a csomagok 
élettartamát tartalmazza másodpercben. Amikor értéke nullává válik, akkor az adott csomag 
megsemmisül. Így a maximális élettartam 255 s lehet. 

 Amikor a hálózati réteg összerak egy teljes datagramot, tudnia kell, hogy mit tegyen vele. 
 A PROTOKOLL mező kijelöli, hogy a datagram a különféle szállítási folyamatok közül 

melyikhez tartozik. A TCP, UDP, ICMP a leggyakoribb választás, de léteznek egyebek is. 
 A FEJRÉSZ ELLENÕRZÕ ÖSSZEGE csak a fejrész ellenőrzésére szolgál. Egy ilyen 

ellenőrző összeg azért hasznos, mert a fejrész a darabolások miatt változhat az átjárókban. 
 A FORRÁSCÍM és a CÉLCÍM hálózati címeket adják meg. 
 Az OPCIÓK mező rugalmasan alkalmazható biztonsági, forrás általi forgalomirányítási, 

hibajelentési, hibakeresési, időpont-megjelölési és egyéb információs célokra.  
Az IP címzési rendszer 

A címzési rendszer kialakításánál a hierarchikus címzés kialakítása mellett döntöttek: azaz 
vannak hálózatok, és ezen belül gépek (hosztok). Így célszerű a címet két részre bontani: egy 
hálózatot azonosító, és ezen belül egy, a gépet azonosító címre. Mivel a cím hossza 32 bit, 
ezért ezt kellett két részre bontani, olyan módon, hogy a nagy hálózatokban lévő számos gépet 
is meg lehessen címezni. Négy különböző formátum (A-D) használható, ahogy ezt a 6.17 ábrán 
bemutatjuk. 

 
6.17. ábra. IP címek rendszere 

A cím négy bájtját szokásos a közéjük pontokat írva, a bájtok decimális megfelelőjével leírni, 
így például a 32 darab 1-est tartalmazó cím alakja: 255.255.255.255. 

Az első három címforma 128 hálózatot hálózatonként 16 millió hoszttal (A osztályú cím), 16 
384 hálózatot 64 K-nyi hoszttal (B osztályú cím), illetve 2 millió hálózatot, (amelyek 
feltételezhetően LAN-ok), egyenként 254 hoszttal azonosít. Az utolsó előtti címforma (D 
osztályú cím) többszörös címek (multicast address) megadását engedélyezi, amellyel egy 
datagram egy hoszt-csoporthoz irányítható. Az utolsó címforma (E) fenntartott. 

A címzéseknél a hálózat és hoszt címének szétválasztására cím-maszkokat (netmask) 
használnak.  A hálózati cím leválasztásához bitenkénti ÉS műveletet kell végezni az IP cím és 
a cím-maszk között. C osztályú címek esetén ezért a maszk: 255.255.255.0, míg B osztálynál: 
255.255.0.0, stb. 

Az IP cím elején lévő 1-4 bit azonosítja azt, hogy a cím melyik osztályba tartozik, és milyen 
maszkot kell használni a hálózatazonosító-gépazonosító címek megállapítására. 
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Mikor egy csomag vándorol a két végpont között, az a maszkolással kapott hálózat-azonosító 
címrész alapján kerül továbbításra, és a célhálózatba érkezve történik a gépcím alapján a 
kézbesítés. 

A címzésnél bizonyos címtartományok nem használhatók.   

 A 127-el kezdődő címek a “loopback” (visszairányítás) címek, nem használhatók a 
hálózaton kívül, az a belső tesztelésére használható. 

 Ha a hoszt címrésze 0, akkor az az aktuális hálózatot, ha a hálózati cím 0,  akkor az az 
aktuális hosztot jelöli. Például a saját gépről 0.0.0.0 címre küldött üzenet a saját gépre 
érkezik. 

 A hoszt címrészbe csak 1-eseket írva lehetséges az adott hálózatban lévő összes hosztnak 
üzenetet küldeni (broadcast). Például a 195.13.2.255 IP címre küldött üzenetet a 193.13.2.0 
című hálózatban lévő összes gép megkapja. 

Sajnos a fejlemények azt mutatják, hogy ez a felosztás a tervezés gyenge pontja volt, és már 
ma is címhiánnyal küszködik az Internet, mivel a kialakított címrendszerben nagyon sok címet 
nem használnak fel. (Hol van a világon 128, egyenként 16.7 millió gépet tartalmazó hálózat?) 
Ezért több megoldást alkalmaznak: az IP címek ideiglenes kiosztását (DHCP), címosztályok 
finomabb felosztását változó hosszúságú maszkokkal (subnetting, CIDR), közös IP cím 
használatát (NAT), valamint fokozatosan új címzést vezetnek be, ez az IPv6, ahol a címmező 
32 bit helyett 128 bit hosszúságú. 

Ethernet és az IP kapcsolata: az ARP protokoll 

A távolról érkező IP csomagot az adott hálózatban lévő IP című géphez kell továbbítani, de ez 
csak egy ethernet keretbe burkolva kézbesíthető. A probléma az, hogy nem ismert a célgép 
ethernet kártyacíme a kézbesítéshez. Ezért a küldő gépnek egy táblázatban kell tárolni az 
elérhető IP című gépek Ethernet kártyacímeit. Ennek a táblázatnak a karbantartását a gépen futó 
ARP (Address Resolution Protocol - címleképezési protokoll) segítségével végzi. 

Például egy Ethernet összeköttetést használó hálózatban, tegyük fel, hogy a 10.0.0.122 IP című 
gépről a 10.0.0.45 című géppel szeretnénk kapcsolatba lépni. A kezdeményező 10.0.0.122 című 
hoszt megnézi, hogy szerepel-e a saját ARP táblázatában a 10.0.0.45 címhez tartozó Ethernet 
cím bejegyzés. Ha igen, akkor a datagramhoz egy Ethernet fejlécet csatol, és elküldi. Ha 
azonban nincs ilyen bejegyzés az ARP táblázatban, akkor a csomagot nem lehet elküldeni, 
hiszen nem áll rendelkezésre az Ethernet cím. Ekkor használja az ARP protokollt. A 10.0.0.122 
hoszt egy “a 10.0.0.45 hoszthoz tartozó Ethernet cím kellene” tartalmú, mindenkinek szóló 
(broadcast cím: FF:FF:FF:FF:FF:FF) ARP kérést tartalmazó adatkeretet küld ki az 
Ethernet hálózatra. Mivel az ilyen kérést minden hoszt figyeli, ezért az adott IP című gép 
válaszol, és visszaküldi a MAC címét pl.: 12:3A:4F:12:52:1C. A kérést adó rendszer a kapott 
információt bejegyzi az ARP táblázatába, és el tudja küldeni a csomagot. 

Útválasztás- Routing 

A hálózati réteg feladata az is, hogy az IP címekkel ellátott csomagokat több hálózaton keresztül 
eljutassuk a cél IP címmel rendelkező hoszthoz. A hálózatokon keresztüli küldés 
megvalósításához szükséges olyan, a minden hálózatban megtalálható hálózati eszköz, amely 
egy hálózatot két vagy több szomszédos másikkal köt össze. Ennek a neve: átjáró (gateway), 
amelynek több különböző hálózatokhoz kapcsolódó csatolója van, és egy olyan útválasztó 
programot futtat, aminek legfontosabb része az útválasztási tábla (routing table) ami 
meghatározza, hogy egy beérkező csomag melyik hálózati csatolón keresztül folytassa az útját. 
Ennek a táblának a felépítése nagyon egyszerű: minden sorában van egy bejegyzés, hogy 
melyik hálózat melyik IP címen érhető el. (a lenti 6.18 ábrán: R1, R2, R3.) 



205 
 

Minden router a működésekor két alapvető logikai műveletet használ: a bitenkénti logikai ÉS, 
illetve a logikai XOR (kizáró vagy) műveletet.  

A beérkező csomagban lévő célcímből ÉS művelettel leválasztható a célhálózat címe, és ezt a 
útválasztó táblabeli bejegyzésekkel összehasonlítva a két bitcsoport egyezőségét a rajtuk 
végrehajtott bitenkénti XOR művelet eredménye dönti el: ha az eredmény bitcsoport minden 
bitje 0, akkor egyeznek, különben nem. Az egyezés jelöli ki a csomag továbbítási irányát.  A 
teljes útválasztási folyamatot mindössze ezzel a két elemi logikai művelettel (XOR, AND) 
valósítjuk meg! 

 
6.18. ábra. Útválasztási példa 

Mutassuk meg ezt egy példán: Legyen egy A típusú hálózatunk, aminek a címe: 10.0.0.0, és 
benne egy gép 10.0.0.122 címmel.  

 Saját hálózatba küldés: A gép először küldjön egy IP csomagot az ugyanabban a 
hálózatban lévő 10.0.0.45 című gépre! Vagyis: forráscím: 10.0.0.122, célcím: 10.0.0.45 A 
küldő gép küldés előtt maszkolással leválasztja bitenkénti ÉS kapcsolattal mindkét címből 
a hálózati címeket: a maszk: 255.0.0.0. Eredményül mindkét esetben a 10.0.0.0 hálózati cím 
adódik, ami azt jelenti, hogy a forrás és a cél ugyanabban a hálózatban van. Azért hogy a 
forrásgép el tudja küldeni ezt a csomagot ethernet keretbe burkolva a célgép részére, előtte 
meg kell szerezni a célgép MAC címét. Erre szolgál a már bemutatott ARP protokoll.  

 Más hálózatba küldés: Legyen a célcím 40.0.0.13. Ekkor a maszkolások eltérő, 10.0.0.0 
illetve 40.0.0.0 címeket adnak, vagyis csomag célcíme egy másik hálózatban lévő gépet 
jelöl ki. Ilyenkor csomagot a hálózatban lévő átjáró címére (10.0.0.5) kell elküldeni, amiben 
az útválasztó táblája bejegyzéseivel történő összehasonlítások (XOR) alapján küldjük 
tovább a csomagot, akár több hálózat átjárón keresztül. Ha nincs egyezés, ott egy előre 
kijelölt ún. alapértelmezett átjáró irányában küldjük tovább. A példában ez R1 esetén ez 
a 20.0.0.0-20.0.0.5 bejegyzés. 

Név alapú címzés - (D)omain (N)ame (S)ytem=DNS  

Amikor a hálózathoz újabb gép csatlakozik, egy — az adott hálózatnak adott címtartományból 
— négy tagból (bájtból) álló azonosító számot, Internet címet (IP-address) kap. A 
címtartományok kiosztását az Internet központi adminisztrációja, az INTERNIC (Internet 
Network Information Center) végzi. A tényleges címeket általában decimális alakban pl. 
193.224.41.1 használják. Az Internet használata során két, egymástól akár sok ezer kilométerre 
lévő egyedi IP című számítógép között alakul ki kapcsolat. 
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Ez az előbb bemutatott numerikus IP címzéssel valósítható meg, de ez a felhasználók számára 
nehézkes. (Ez olyan, mintha telefonáláskor mindenkinek fejből kellene tudni a számát...) 

Ezért az IP címzés kezelésének megkönnyítésére használható a felhasználók által szinte 
kizárólagosan használt módszer a szövegalapú azonosítók domén (domain) nevek egymásra 
épülő (hierarchikus) rendszere. A név-IP cím összerendeléseket egy hálózati alkalmazás a 
névszolgáltatók, más néven a domain name-server-ek (DNS) kezelik.  

Ebben a hierarchikus címrendszerben szereplő egyes címrészeket nem véletlenszerűen 
határozzák meg, hanem hierarchikusan felosztott földrajzi terület vagy tevékenységi kör alkotta 
tartományok, ún. domének alapján. Így ez a névcím a végéről kezdve a domént, ezen belüli 
aldomén(eke)t és hosztot, azaz a címzett számítógép IP címét adja meg, pl.: 
alpha1.obuda.kando.hu Az egyes részek itt is pontokkal vannak elválasztva, de a legutolsó 
rész jelöli a legmagasabb szintet. Ez a csúcs-domén általában egy ország azonosítója, vagy 
valamilyen tevékenységi körre utal (pl. .com-kereskedelmi, .edu-oktatási stb). Ezen nevek 
névszervereinek címeit a világon 13 egymáshoz szinkronizált gyökér (root) névszerverek 
tartják nyilván. Az aldomén(ek) ezen belül egy alsóbb kategóriákat jelölnek, a hoszt pedig az 
adott hálózatrészen belüli felhasználókat kiszolgáló gépet azonosítja (6.19 ábra). 

 
6.19. ábra. Domén nevek hierarchiája 

A felhasználó számára sokkal jobban használható ez a név alapján történő címzés, ahol a sok 
számjegyből álló IP cím helyett egy karakterlánc, a FQDN (Fully Qualified Domain Name) 
használható.  

Valahol egy gépen futó program fel szeretné venni a kapcsolatot az alpha1.obuda.kando.hu 
című géppel. A címben az egyes tagok sorrendben az alpha1 nevű gépet, az aldomént, azaz 
hálózati altartományt (obuda.kando), végül pedig a domént, vagyis az adott ország globális 
hálózati tartományát (.hu) határozzák meg. A hálózati altartomány, az aldomén több tagot is 
tartalmazhat, de akár hiányozhat is a cím domén-név részéből. 

A domén-nevek használata az Internet számára járulékos munkát ad, hiszen egy adatcsomag 
továbbítás előtt, a karakteres formájú gépcímből meg kell határozni a vele egyenértékű IP 
címet, hiszen a továbbítás ez alapján történhet. Az összetartozó IP címeket és a hoszt címeket 
a gép először a belső címtáblázatában (host table) keresi. Ha a keresés eredménytelen, a gép az 
interneten megtalálható speciális, szintén hierarchikusan felépített szolgáltató-gépekhez, a 
névszolgáltatókhoz (Domain Name Server/DNS -ekhez) fordul, amelyek az internet gépeinek 
adatait tartalmazó, szabályos időközönként frissített, sokszor hatalmas címtáblázatait kezelik. 

A domén név - IP cím 'címfordítási' probléma megoldása, egy több lépcsős keresési folyamat 
eredményeként szolgáltatja a célgép IP címét. 
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Az előbbi példán: alpha1.obuda.kando.hu bemutatva az IP cím meghatározása a következő: 
A gép Iinternet címének meghatározásához 4 potenciális kiszolgálót kellene megkérdezni.  

1. A világon jelenleg a megtalálható 13 darab root szervertől kell megkérdezni, a csúcs 
szintű névszerverek IP címét, vagyis vagyis jelen esetben  a  .hu kiszolgáló IP címét, 
amely nem más, mint a hálózatba kapcsolt magyar internet helyek nyilvántartása, más 
néven a .hu csúcsszintű névszerver. A gyökérként szereplő kiszolgáló, több .hu 
kiszolgáló nevét és Internet címét adná meg. (Minden szinten több ilyen névkiszolgáló 
van, hogy az esetleges meghibásodások ne okozzanak fennakadást.)  

2. A következő feladat lenne a .hu kiszolgáló megkérdezése az alatta lévő .kando domén 
névkiszolgálójának az IP címéről. Itt is több kiszolgáló nevét és Internet címét kapnánk 
meg. Ezek közül általában nem mindegyik található az intézmény területén (egy 
esetleges áramszünet fellépte miatt).  

3. Ezután a kando névszervertől kérdeznénk le az óbudai telephely obuda.kando.hu 
névkiszolgálójának az IP címét. 

4. Majd végül az ottani obuda.kando.hu névkiszolgálók egyike adná meg az alpha1 gép 
adatait. A végső eredmény a alpha1.obuda.kando.hu gép Internet címe lenne. 

 

Az esetek nagy többségében szerencsére nem kell a fenti lépések mindegyikét végrehajtani. A 
DNS kiszolgálók a már feltett kérdésekre kapott válaszokat bizonyos ideig tárolják. Persze 
minden ilyen információnak van egy megadható élettartama, ennek lejárta után törlődik.  

6.6.3. Szállítási réteg: TCP, UDP 

A kommunikációban két egymásnak ellentmondó tulajdonságot lehetőleg egyszerre kellene 
megvalósítani: ez a gyorsaság, és a megbízhatóság. A megbízhatóság azt jelenti, hogy az ADÓ 
által küldött adat helyes vételét a VEVŐ visszajelzi. Ez a nyugtázás. Sajnálatos módon, ez a 
jellegénél fogva lassítja a kommunikációt, hiszen az ADÓ-nak, az újabb küldés előtt meg kell 
várnia a VEVŐ nyugtáját. 

A sebesség növelésének egyik lehetséges módja a nyugtázás elhagyása. Ez azt jelenti, hogy a 
megbízható, nyugtázott átvitel helyett egy megbízhatatlan – „adó:ad – vevő:vesz” 
kommunikációra váltunk. Ez akkor használható, ha a kommunikációs csatornaátvitel közel 
hibamentes, és az esetleges ritkán fellépő hibákat el tudjuk viselni (nem annyira fontos, pl. 
digitális hangátvitel.) 

Ezért a tervezők három, az IP csomagok segítségével történő kommunikációs formát alakítottak 
ki. Ebből az első kettő kimondottan adatszállítást végez. 

1. TCP (Transmission Control Protocol=átvitelt vezérlő protokoll), duplex, kétirányú, 
megbízható adatátvitelt valósít meg. 

2. UDP (User Datagram Protocol=Felhasználói datagram protokoll) szimplex 
nyugtázatlan adatátvitelt végez. 

3. ICMP (Internet Control Management Protocol=Internet vezérlést kezelő protokoll) 
ez felelős az interneten lévő eszközök működéséért, a vezérlésért, parancsokat, 
utasításokat továbbít, ez is szimplex, nyugtázatlan.  

Portok fogalma 

Korábban már rögzítésre került, hogy ténylegesen nem a hosztok, hanem a rajtuk futó 
programok kommunikálnak egymással. Mivel az IP protokoll nyújtotta szolgáltatás csak a 
hosztok közötti csomagcserét oldja meg, ezért a hosztokon kommunikáló programokat egy ún. 
port cím-mel  kell kiegészíteni. Ezt egy 16 bites szám, ami lényegében a programhoz tartozó 
be-kiviteli memória puffer címeit azonosítja. Minden kommunikációra képes programhoz 
hozzárendel az operációs rendszer egy-egy (vagy esetleg több) portot. Ha a beérkező 
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csomagokban a megfelelő port-szám található a célport mezőben, akkor a csomag bekerül a 
megfelelő memória pufferbe. Küldéskor fordított a helyzet: a csomag forrásport mezőjébe kerül 
be az alkalmazáshoz rendelt port-szám, így a kommunikációs partner válaszát már az adott 
alkalmazás port-számára „címezheti”. Minden alkalmazásnak, mielőtt adatokat küldetne, vagy 
fogadhatna, egy, még szabad portot kell kérvényeznie az operációs rendszertől. Ettől kezdve 
küldéskor ennek a portnak a száma kerül majd a TCP vagy UDP fejléc forrásport mezőjébe, 
illetve fogadáskor azokat a csomagokat fogja az operációs rendszer az alkalmazásnak 
továbbítani, amelyeknek a célport mezőjében az általa lefoglalt port száma szerepel. 

A port-címek három csoportba sorolhatók: 

 A kapcsolat felépítésekor sokat segít, ha a legfontosabb internet szolgáltatások mindig 
azonos port-címmel rendelkeznek. Ezek a jól ismert portok a 0-1023-as sávban lévő 
portok, amelyeket általában csak a legfontosabb és leggyakoribb protokollok, folyamatok 
vagy rendszerprogramok használnak. A legismertebb a böngészésnél használt 80-as port. 

 Regisztrált portok (1024-49151) kevésbé kötődnek egy-egy szolgáltatáshoz, ilyen port-
szám többféle célra is felhasználható.  

 Privát portok-hoz (49152-65535) amelyekhez nem kapcsolódik semmilyen kijelölt 
szolgáltatás, ezek az egyes programok által szabadon felhasználhatók. 

TCP a megbízható szállítási protokoll 

Mivel a hosszabb üzeneteket csak több csomagra történő bontással lehet továbbítani, ezért a 
forrás és a cél hoszt között megbízható adatszállítást szükséges biztosítani függetlenül a köztük 
lévő alhálózatoktól. A TCP nyugtázásos rendszeren alapuló, ezért megbízható adattovábbítási 
protokoll, amely, a különböző alkalmazásoktól kapott adatokat csomagokból álló adatfolyamba 
szervezve továbbítja. Van kimenő és bejövő adatfolyam, ezeket egymástól függetlenül kezeli. 
Az érkezett adatok nyugtáit a válaszként küldött adatok fejlécében helyezi el, vagyis nincs 
külön nyugta csomag. Ezen felül a TCP a kommunikáció kezdetét egy speciális kapcsolat-
felépítő mechanizmussal indítja, mely során a két fél információkat cserél és egyezteti a 
beállításait. A kapcsolatot a kommunikáció végén szabályosan lebontják. 

A TCP fogadja a tetszőleges hosszúságú üzeneteket a felhasználói folyamattól és azokat 
maximum 64 kilobájtos szegmensekre (darabokra) vágja szét. Ezeket a darabokat egymástól 
független datagramokként küldi el. A hálózati réteg nem garantálja a datagramok helyes 
kézbesítését, sem a megérkezett datagramok helyes sorrendjét. A TCP feladata az, hogy az 
időzítéseket kezelve szükség szerint újraadja őket, illetve hogy helyes sorrendben rakja azokat 
össze az eredeti üzenetté. Minden TCP által elküldött bájtnak saját sorszáma van. A 
sorszámtartomány 32 bit széles, ez elég nagy ahhoz, hogy egy adott bájt sorszáma egyedi 
legyen. 

 
6.20. ábra. TCP szegmens fejrésze 
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TCP által használt fejrész a 6.20 ábrán látható. A minimális TCP fejrész 5*4=20 bájtos. 
Röviden összefoglaljuk az egyes mezők jelentését. 

 FORRÁSPORT és a CÉLPORT 16 bites mezők az összeköttetések végpontjait 
azonosítják. 

 SORSZÁM és a RÁÜLTETETT NYUGTA mezők: a TCP minden bájtot 
megsorszámoz, ezért 32 bit hosszúak, illetve a következő nyugtázást kezeli.  

 FEJRÉSZ HOSSZ kijelöli, hogy a TCP fejrész hány 32 bites szót tartalmaz. Erre az 
információra az OPCIÓ mező változó hossza miatt van szükség.  

 JELZŐBITEK: Ezután hat jelzőbit következik. Funkciójuk szerint csoportosítva: Az 
URG jelzőbit akkor 1, ha a protokoll használja a SÜRGŐSSÉGI MUTATÓ-t (Urgent 
pointer). Ez valójában egy eltolási érték használatát jelzi, amely az aktuális sorszámtól 
számolva kijelöli a sürgős adatok helyét. A SYN és ACK biteknek összeköttetés 
létesítésekor van funkciója. (ld. később). A FIN az összeköttetés lebontására 
használható, azt jelzi, hogy a küldőnek nincs több adata. A hoszt hibák miatti hibás 
állapotba került összeköttetéseit az RST bit használatával lehet megszüntetni. Az EOM 
jelzőbit az Üzenet vége (End Of Message) jelentést hordozza.  

 ABLAK azt adja meg, hogy hány bájtot lehet még elküldeni.  
 ELLENŐRZŐÖSSZEG képzési algoritmusa egyszerű: 16-bites szavakként az 

adatokat összegzik, majd az összeg 1-es komplemensét veszik. Vételkor a képződött 
összeghez ezt hozzáadva, hibátlan átvitel esetén nullát kapunk.  

 OPCIÓK mező különféleképpen használható fel, pl. összeköttetés létesítése során a 
puffer-méret egyeztetésére 

TCP kapcsolat felépítés-bontás 

TCP a kapcsolat felépítését, az átvitelt, és a kapcsolat bontását is megbízhatóan kezeli. Az IP 
csomagok továbbításán alapuló átvitelnél többek között biztosítani kell a küldött csomagok 
helyes sorrendjét. Ez a sorszámozás segítségével megvalósítható. Azonban az átvitel során, az 
esetleg megszakadt kapcsolat újraindításakor lehetne akár két 5-ös sorszámú csomag, hiszen a 
régi és az új kapcsolat csomagjai is egyszerre létezhetnek az interneten. Ezért célszerű a 
kapcsolatok sorszámozását véletlen kezdősorszámmal kezdeni, ami az adott kapcsolatra 
jellemző. A TCP az alkalmazások közötti adatátvitel megkezdése előtt egy megbízható 
összeköttetést épít fel, ez a három utas kézfogás (6.21 ábra) 

1. A kapcsolat kiépítésekor a kezdeményező folyamat az általa a másik oldalra küldött 
csomagok kezdő sorszámát és a folyamatra jellemző port-számot küldi el a 
célfolyamatnak, azt annak port-számával azonosítva. Ebben a csomagban SYN=1, 
ACK=0. (SYN- összeköttetés kérés+sorszám küldés, ACK-nyugtázás) 

2. A célfolyamat megkapva ezt egy jóváhagyó válasz-csomagot küld a kezdeményezőnek. 
A válasz TCP fejrészben a kapott üzenet port-számait felcseréli; beállítja a saját 
(véletlen) kezdősorszámát és ezt a SYN=1, ACK=1 a jelzőbitekkel jelzi. 

3. A kezdeményező megkapja a cél válaszát. A TCP fejrészben a kapott üzenet port-
számait felcseréli A jelzőbiteknél SYN=0, ACK=1. 

 
6.21. ábra. TCP kapcsolatfelvétel 
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A jobb megértést segítendő, összefoglaljuk a TCP/IP adatátvitel lépéseit: 

 

Összeköttetés-mentes szállítási protokoll: az UDP 

Sok alkalmazás használ üzeneteket, amelyek elférnek egyetlen datagramban. Példa erre a 
domén nevek kikeresése. Amikor egy felhasználó egy másik rendszerrel kapcsolatba akar lépni, 
akkor általában az adott rendszer IP címe helyett a nevét fogja megadni. Ezt a nevet le kell 
fordítania IP címre. Ehhez a név-szolgáltatóhoz kell a kérést tartalmazó üzenetet eljuttatni. A 
kérés annyira rövid, hogy biztosan elfér egyetlen datagramban, és a válasz is ugyanilyen rövid. 
Ilyenkor nincs szükség a TCP teljes bonyolultságára. Ha egy pár másodpercen belül nem 
kapunk választ, akkor egyszerűen megismételjük a kérdést. 

 
6.22. ábra. Az UDP csomagformátuma 

A legtöbbet használt ilyen protokoll az UDP (6.22. ábra). Hasonlóképpen illeszkedik a 
rendszerbe, mint a TCP. A hálózati szoftver az adatok elejére ráilleszti az UDP fejlécet 
ugyanúgy, ahogy a TCP fejléc esetében teszi. Az UDP ezek után az IP-nek adja át a datagramot. 
Az IP hozzáteszi a saját fejlécét, amibe a TCP helyett az UDP protokollszámát helyezi el a 
Protokoll mezőben (lásd IP fejléc). Az UDP csak port-számokat biztosít, hogy egyszerre több 
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program is használhassa a protokollt. Az UDP port-számok ugyanúgy használatosak, mint a 
TCP port-számok. Az UDP-t használó kiszolgálókhoz is léteznek jól ismert port-számok. 
Látható, hogy az UDP fejléc a megbízhatóság hiánya miatt sokkal rövidebb, mint a TCP fejléce. 
(20 helyett csak 8 bájt.) 

Az Internet vezérlése: az ICMP protokoll 

Az Internet működését az IMP-k és az átjárók felügyelik olyan módon, hogyha valami gyanús 
esemény fordul elő, akkor az eseményt az ICMP protokoll segítségével jelentik. Az üzeneteket 
(diagnosztikai- és hibaüzeneteket; egyéb, a hálózat általános állapotával kapcsolatos 
üzeneteket, stb) IP csomagba beágyazva szállítja. ICMP üzenetet generálhat az IP, a TCP, UDP, 
vagy akár a felhasználó is. ICMP fejléce: 8 bájt. Néhány üzenettípus: 

 DESTINATION UNREACHABLE (cél elérhetetlen) üzenet akkor keletkezik, amikor a 
hoszt, vagy egy átjáró nem tudja lokalizálni a címzettet, vagy valamilyen egyéb ok miatt a 
csomagot nem lehet kézbesíteni. 

 TIME EXCEEDED (időtúllépés) üzenet küldésére akkor kerül sor, ha egy csomagot a 
nullára csökkent számlálója miatt el kell dobni. Ez az esemény tünete lehet annak, hogy a 
csomag hurokban kering, vagy súlyos torlódás van, vagy hogy az időzítés értéke túl kicsire 
van beállítva. 

 PARAMETER PROBLEM (paraméterprobléma) üzenet azt jelzi, hogy egy fejrész 
mezőbe illegális értéket került. Ez a probléma a küldő hoszt IP-szoftverének, vagy egy 
keresztezett átjáró szoftverének hibájára hívja fel a figyelmet. 

 SOURCE QUENCH (forráslefojtás) üzenet a túl sok csomagot küldő hosztok 
megfékezésére használható. Amikor egy hoszt egy ilyen üzenetet vesz, akkor adási 
sebességét csökkentenie kell. 

 REDIRECT (újrairányítás) üzenetet akkor küld egy átjáró, amikor észreveszi, hogy egy 
csomag valószínűleg rossz útvonalon halad. Ez segít a forgalomirányításnak a helyes út, 
megtalálásához. 

 ECHO REQUEST (visszhangkérés) és ECHO REPLY (visszhangválasz) üzenetekkel 
egy adott címzett elérhetőségét és működőképességét lehet megvizsgálni. Az átlagos 
felhasználó ezt PING parancsként ismeri.   Az ECHO REQUEST üzenet kézhezvételét 
követően a címzettnek egy ECHO REPLY üzenettel kell válaszolnia. 

 A TIMESTAMP REQUEST (időpontkérés) és TIMESTAMP REPLY (időpontválasz) 
üzenetek hasonlóak csak a válaszüzenetben a kérés megérkezésének és a válasz indulásának 
ideje is fel van jegyezve. Ez a szolgáltatás a hálózati teljesítmény mérésére nyújt 
lehetőséget. 

6.7. Alkalmazási réteg 

Az ember-gép kommunikáció legegyszerűbben karakteres üzenetek segítségével oldható meg, 
ezért a legfontosabb alkalmazási protokollokat karakteres formában valósították meg. Ennek az 
is előnye, hogy az üzeneteket nem kell átalakítani, azok szövegét közvetlenül visszük át. Az 
alkalmazási réteg segítségével kommunikálnak egymással a felhasználók. Ez legegyszerűbb 
esetben egy szöveges üzenet küldését, illetve fogadását jelenti. Ez lényegében terminálok 
(billentyűzet-képernyő) TCP/IP hálózaton történő összekapcsolást jelenti, az ezt megvalósító 
alkalmazás: a TELNET. A Telnet protokoll célja egy általánosan elérhető, kétirányú, 
karakteres kommunikációs kapcsolat biztosítása. A kapcsolat során felhasználói nevet és jelszót 
kell megadni, de mivel nincs titkosítva, ezért ma már a tikosított csatornát használó SSH 
megoldással használják. Mivel az internet alapú kommunikáció: - a kapcsolat felépítése, 
adatátvitel és bontás - karakteres alapú, ezért a legfontosabb alkalmazói internet tevékenységek: 
levelezés, böngészés, fájlátvitel mindegyike TELNET segítségével kipróbálható, tesztelhető.  



212 
 

6.7.1. Hálózatkezelési alkalmazások  

A számítási eszközöknél alkalmazott operációs rendszerek mindegyikének (Windows, Linux, 
IOS, Android) segíteni kell a hálózatkezelést. Erre szolgálnak a TCP/IP alapú programok, 
amelyek több csoportra bonthatók, és röviden összefoglaljuk feladataikat, Windows 
környezetet feltételezve. 

Az operációs rendszerek hálózatkezelő programjai 

ipconfig: megjeleníti a gép legfontosabb hálózati paramétereit: MAC cím, IP cím, átjáró címe, 
DNS szerver címe, kapcsolat megszüntetése, ismételt létrehozása  

ping: hálózati összekötetések meglétét lehet ellenőrizni, az adott IP című gép válaszol, ha 
működik. 

arp: a gépben tárolt fizikai MAC cím – IP cím összerendeléseket mutatja 

traceroute: a távoli helyek felé haladó adatcsomagok útvonalát nyomon követő segédprogram. 

route: minden gépben lévő útválasztó táblák megtekintését, illetve esetleges módosítását tesz 
lehetővé 

netstat: IP, UDP, TCP és az ICMP protokollok használati statisztikáit megjelenítő 
segédprogram. 

Külön említést érdemel az ethernet keretekben érkező adatok gyűjtését, megfigyelését, az egyes 
protokollok működésének elemzését lehetővé tévő program: a Wireshark. Ez a hálózat 
szakemberek „oszcilloszkópja”. 

Fájlátviteli programok 

TFTP: fájlátvitel UDP segítségével, általában egy lokális hálózaton belül, nem megbízható, de 
kisebb hálózaton belül igen gyors. 

FTP: megbízható TCP-n alapuló fájlátviteli program, egy adat és egy parancs csatonát használ.  

Távoli elérést és internethasználatot megvalósító programok 

Telnet: Minden kommunikációs program „őse”. Szöveges információcserére alkalmas. 

SSH: Telnet titkosítva 

Levelezés: Ezek a programok nem igényelnek folyamatosan működő online kapcsolatot. Adott 
e-mail címmel ellátott üzeneteket képes fogadni és küldeni az E-mail kliens levelező program, 
a továbbítást megvalósító levelező szerverek segítségével. Bár a levelezés karakteres adatokkal 
történik, de a levél mellékleteként nem karakteres (bináris) fájlokat is küldhetünk, base64 
eljárással a bináris fájlokat karakteres formátummá kódolva. Ezt részletezi a MIME szabvány. 

Böngészés: A világhálón található web szervereken tárolt információkhoz, tartalmakhoz 
történő hozzáférést teszik lehetővé a böngészőnek hívott kliens programok. Az információkat, 
azok tartalmát és formáját, szövegesen tárolják, a HTML protokollnak megfelelően. Az 
információ elérési címe a klienstől a szervernek küldött URL, az egységes forrásazonosító. Ez 
három részből áll:  

1. Protokoll, ami megmondja hogyan csatlakozzunk a weboldalhoz. Ez normál esetben 
http (szabad szöveg) vagy https (titkosított kapcsolat).  

2. Domain név (link), amihez csatlakozni szeretnénk. 
3. Konkrét tartalom, általában egy fájl neve.     
Például: https://informatika.gtportal.eu/letoltes/Eljarasok_fuggvenyek_01.pdf 
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A nem karakter kódolású (bináris) fájlok a böngészőnek történő küldés előtt a MIME kódolás 
segítségével szöveggé alakítják. 

6.8. Hálózati biztonság 

A számítógép hálózatok jellegüknél, megvalósításuknál fogva számos biztonsági problémával 
küzdenek. Kezdetekben az információ biztonságra nem fordítottak figyelmet. Ezt tükrözik az 
internet protokollok is: minden információ nyílt szövegként kerül továbbításra. Ma már az IT 
biztonságnak központi szerepe van a kommunikációban. Milyen szintjei vannak?  

• A fizikai biztonságot garantáló védelmek: vagyonvédelem, tűzvédelem, megfigyelő 
rendszerek (biztonsági kamerák), a hálózati táplálás zavarait kiszűrő szünetmentes 
áramforrások, stb. 

• Logikai védelemek: a felhasználók azonosítása (autentikáció), jelszavak használata, 
jogosultsági rendszer kialakítása, beahatolások megakadályozása (tűzfalak) és érzékelése, 
mentési, archiválási rendszer, titkosítás, vírusvédelem, esesmények naplózása. 

• Adminisztratív védelem: informatikai biztonsági politika, biztonsági szabályzat, 
katasztrófa elhárítási terv. 

A következő kérdésekkel foglalkozik: 

• Titkosság (secrecy vagy confidentiality): Adataink titkosítása segít abban, hogy az 
információ ne juthasson illetéktelenek tulajdonába. 

• Hitelesség (authentication): lényege, hogy megbizonyosodjunk a velünk kapcsolatban álló 
személy kilétéről, mielőtt üzleti tranzakció(ka)t hajtanánk végre vele, vagy fontos adatokat 
fednénk fel előtte. 

• Letagadhatatlanság (nonrepudiation): az elektronikus aláírások bizonyíthatóságával 
foglalkozik. 

• Sértetlenség (integrity): annak kérdése, hogy hogyan tudjuk garantálni a fogadott 
üzenetről, hogy valóban azt kapjuk, amit vártunk és nem manipulálta senki a tartalmát. 

A hálózati biztonság alapvető a széles körben elterjedő virtuális magánhálózatoknál. (Virtual 
Private Network = VPN). A virtuális magánhálózat nem más, mint egy - az Internetet, mint 
továbbító közeget felhasználó - titkosított csatorna, amely a távoli felhasználóknak is lehetővé 
teszi egy adott pl. céges, elszigetelt hálózat használatát. 

Sajnos a jelen fejezet keretei nem adnak lehetőséget, a téma részletesebb kifejtésére. 

6.9. Fejlődés iránya 

Ennek megjóslása elég kockázatos, ezért általánosságban csak azt mondhatjuk, hogy cél: 
mindig a nagyobb átviteli sebesség elérése nagyobb távolságokon, vezeték nélkül. Ennek egyik 
eredménye, a már említett 5G alapú kommunikáció. Ezért most csak illusztrációként olyanról 
írunk, ami már napjainkban megváltoztatja, kellemesebbé teszi életünket és környezetünket.  

6.9.1. IoT (Internet of Things) – A dolgok internete 

Mi is ez az IoT? Egy olyan, elsődlegesen vezeték nélküli kommunikációs adathálózat, amely 
képes érzékelők (szenzorok) jelét továbbítani, illetve müködtető beavatkozó eszközöknek 
(aktuátoroknak) parancsokat küldeni. Részletesebben: 

• Az interneten keresztül központi rendszerrel kommunikáló szenzor/aktuátor végpontok, 
illetve a központi rendszerhez ntegrált alkalmazások,  

• A szenzorok és aktuátorok által, illetve azokról gyűjtött valamint a központi és 
kiegészítő rendszer(ek) által feldolgozott, generált és eltárolt adatok,  

• Az egyes végpontok vagy végponthalmazok irányítását definiáló szabályok, logikák,  
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• Mindezek elérését valamint az adatátvitelt biztosító elemek, felületek és protokollok 
összessége.  

Részei: 

• Szenzor=érzékelő (pl. Hőmérséklet, nedvesség, fény, nyomás, mozgás, helyzet, stb.) 
• Aktuátor=beavatkozó (pl. Motor, relé,szelep, stb.) 
• Mikroszámítógép: programfuttatás, memória. 
• Táplálás: vezetékesi-telepes üzem 
• Kezelőszervek, kijelzők, hang 
• Kommunikácós csatorna: WiFi, Bluetooth, mobil internet, USB, ZigBee, stb. 

Példaként szolgáljon az ITead cég igen olcsó Sonoff eszköze: ez a bemenetére kötött hálózati 
feszültséget képes a kimenetére kötött lámpára kapcsolni. Az eszköz az otthoni WiFi hálózatot 
használja, és egy mobiltelefonon lévő alkalmazással lehet a lámpát be- és kikapcsolni, a világ 
bármelyik pontjáról!  

Mozgás, hőmérséklet, páratartalom-érzékelőkkal kiegészítve megvalósítható egy okos otthon, 
ipar környzetben pedig az intelligens gyártás. 

6.9.2. Beszéd alapú kommunikáció 

Az ember-számítógép alapú kommunikációban most egy paradigmaváltásnak vagyunk 
részesei. Hagyományosan a kommunikáció írott szöveg alapú: a szöveg bevitelére a 
billentyűzet, míg a megjelenítésére a képernyő szolgál és ezek összekapcsolásával jött létre a 
szokásos terminál. Ez a megoldás természetesen továbbfejlődött és kibővült: grafikus 
képernyővel és egér pozicionálóval.  

A mesterséges intelligenciakutatások lehetővé tették a beszéd alapú ember-gép kommunikáció 
megvalósítását: az emberi beszéd felismerését, illetve a beszédszintetizátor alapú 
hangképzést. Szintén a mesterséges intelligencia teszi lehetővé a változó körülményekre, 
szituációkra történő folyamatos tanulással továbbfejlesztett reagálási képességet.  

Ezen fejlesztések egyik eredménye a mikrofonnal kiegészített hangsugárzó eszközök, és az 
azokat működtető mesterséges intelligencia alapú asszisztens programok együttesét alkotó okos 
hangszórók megjelenése. Ilyen eszköz például az Amazon cég Alexája, illetve a Google 
Home. 

Google Home a Google által kifejlesztett intelligens, beépített mikrofonnal is rendelkező okos 
hangszóró család. Az első készüléket 2016 májusában jelentették be. Ezek a hangszórók 
lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a szolgáltatásokkal való kommunikációjukban 
hangutasításokat használjanak a Google Home, illetve a beszélő Google Asszisztens nevű, 
intelligens személyi asszisztens program felhasználásával.  

A megoldás lehetővé teszi beszédparancsokkal kiválasztott zenék hallgatását, fényképek 
megtekintését, videók lejátszását, illetve hírek, hangos könyvek meghallgatását, időbeosztások 
emlékeztetők, naptárbejegyzések hozzáadását a napi teendőkhöz. Támogatást nyújt otthoni 
automatizáláshoz, lehetővé teszi otthoni eszközök, kapcsolók, lámpák, termosztátok, 
riasztórendszerek hanggal történő irányítását. A ház különböző helyiségeiben akár több okos 
hangszóró elhelyezhető, amelyek képesek külön-külön és együttműködve is működni. 

Mobiltelefonoknál is lehetővé vált a hang alapú szövegbevitel, illetve a mondott szövegek 
azonnali, on-line fordítása, azaz bármilyen idegen nyelvű partnerrel társaloghatunk.  
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6.9.3. Valós idejű hang és képtovábbítás/feldolgozás (streamingelés-castingolás) 

A hálózatok fejlődése megváltoztatja a médiafogyasztási szokásainkat is. A múltban pl. a 
fonográf-bakelitlemez-hangszalag-kazetta-CD-DVD-pendrive fejlődési folyamat esetén 
mindig adathordozón tárolt tartalmakat hallgattunk. 

Ez mára megváltozott: a hálózati kapcsolatokon keresztül ma már a ’stream’-elést használjuk. 
Ez egy olyan adatátviteli forma, amellyel a gyors, hibamentes, határozott mérettel nem 
rendelkező adatfolyam továbbítható. Videók nézhetők (YouTube, Vimeo, Hulu, Netflix stb.), 
zenék hangoskönyvek hallgathatók (Google Music, Spotify, Deezer, Apple Music stb.) az 
interneten érkező adatfolyam (data stream) azonnali dekódolásával. Ez azért előnyös, mert 
ehhez előtte nem szükséges teljes egészében letölteni és tárolni a tartalmakat. A streamelést 
kezdetben koncerteknél, élő közvetítéséknél használták (webcast), ezért hívjuk más néven 
’cast’-olásnak. 

Ehhez azonban új protokollokat kellett kidolgozni, ami egyesíti a TCP megbízhatóságát és az 
UDP gyorsaságát. A csomagok bármilyen úton elérhetnek a fogadóhoz, sorrendjük változhat. 
Arra sincs garancia, hogy a csomagok időben célba érnek, ezért ideiglenes tárolást (pufferelést) 
is biztosítani kell.  

Az egyik ilyen protokoll az RTP (Realtime Transport Protocol). Ez lényegében az UDP 
átvitelt használja fel, ami megbízhatatlan, de kiegészítették RTCP (Realtime Control 
Protocol) valósidejű vezérlőprotokollal, ami kezeli az RTP által szállított csomagok 
megbízhatóságát, vagyis változtathatja a kódolás és a tömörítés módját, ha szükséges. A valós 
idejű csomagtovábbítás igénye miatt a routerek küldéskor előnybe részesítik ezeket a 
csomagokat. A QoS (Quality of Service) biztosítja ezen adatok magasabb prioritását. 

6.9.4. Google Chromecast 

Google Chromcast egy streamelést megvalósító kisméretű eszköz. Az adatfolyamot WIFI 
bemenetén fogadja a kimenete HDMI, amit a TV bemenetéhez kell csatlakoztatni. Mivel 
kezelőszervei nincsenek, ezért kezelése az androidos Google Home alkalmazás segítségével 
lehetséges. A Chromecast Windows, Mac OS X, Android vagy iOS alapú eszközökről fogadja 
a tartalmakat, önálló tartalomlejátszásra és alkalmazás-futtatásra nem képes. A kiválasztott 
tartalmat elindítjuk a mobiltelefonos alkalmazásban (hasonlóan a TV távszabályzójához), majd 
rákattintunk annak a cast gombjára. Ezután a Chromacast dobozban lévő mikroszámítógép 
veszi át az alkalmazástól az adatfolyam kezelését, és a streamet például a TV képernyőjén 
lejátssza. Ekkor az indító alkalmazás már bezárható, a streamelést kizárólag Chromecast végzi. 

Az előbbiekben bemutatott okos hangszóróban is egy ilyen Chromecast eszköz van beépítve, 
de video-folyam helyett audio-folyamot kezel. 

 

6.10.  Ellenőrző kérdések 

1. Hogyan épül fel, és milyen részekből áll egy számítógépes hálózat? Sorolja fel milyen 
előnyökkel, illetve hátrányokkal jár a számítógépek hálózatba kapcsolása! Magyarázza 
el a következő fogalmakat: hoszt, IMP, csatorna! 

2. Mi az OSI-modell? Ismertesse az egyes rétegeinek a feladatát! Mi a fizikai réteg 
feladata? Mi az adatkapcsolati réteg szerepe? Mit biztosít a hálózati réteg? Milyen 
célokat valósít meg a szállítási réteg? Mire használják az együttműködési rétegeket? 
Milyen feladatokat lát el a megjelenítési réteg? Ismertesse az alkalmazási réteg szerepét!  

3. Mi a vonal és a csatorna közötti különbség? Milyen vonalmegosztási módszereket 
ismer? Hogyan történhet több csatorna átvitele egy vonalon? Mi a multiplexelés? 
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Ismertesse a frekvenciaosztásos multiplexelés módszerét! Ismertesse a szinkron 
időosztásos multiplexelés módszerét! 

4. Mutassa be a réz alapú és az optikai, illetve a rádiós adatátvitelt! Mi az AD-HOC, illetve 
infrastruktúra üzemmód? Mi az Access Point?  

5. Foglalja össze a soros RS232 átvitelt!  
6. Ismertesse az Ethernet alapú adatátvitelt! Milyen keretformátumot használ? Milyen 

a címzés? Hogyan kezeli az Ethernet az ütközéseket? Foglalja össze az Ethernet 
hálózatban használt hálózati eszközöket! (HUB, SWITCH). 

7. Hogyan viszonyul egymáshoz az OSI és a TCP/IP rétegmodell? Mi az IP protokoll 
feladata? Milyen információkat tartalmaz a IP csomag és a fejléce? Ismertesse az 
Internet címzési rendszerét! Hogyan épülnek fel a címek? Mik azok az A, B, C osztályú 
címek? Hogyan szokták ábrázolni? Mi a cím maszkok feladata? Mi a belső hálózati 
címek szerepe? Milyen célt szolgál az ARP protokoll? 

8. Mi a DNS? Magyarázza el a domén nevek rendszerét! Miért mondjuk, hogy 
hierarchikus felépítésű? Mi a hierarchia tetején lévő csúcsszintű domének jelentősége? 

9. Hogyan működik az IP útválasztása? Mi a ROUTER? Mi az alapértelmezett átjáró? 
Hogyan határozzuk meg az útvonalat, a routing tábla segítségével?  

10. Mik azok a portok? Mit jelent az, hogy egy port "jól ismert"? Hogyan kezelik ezt a 
TCP/IP protokollban?  

11. Mi a TCP protokoll feladata? Milyen információkat tartalmaz a TCP csomag? Foglalja 
össze a TCP/IP adatátvitel lépéseit! 

12. Mi az UDP protokoll feladata? Hasonlítsa össze a TCP-vel!  
13. Milyen célt szolgál az ICMP protokoll? Mi az a PING? 
14. Foglalja össze a hálózati biztonság alapjait! 
15. Mutassa be a hálózatok fejlődési irányait: IOT, beszéd alapú kommunikáció, 

streamelés! 
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7. Programok fejlesztése 
Informatikai alapokon belül, igen nehéz beszélni a programozásról, ami az informatika 
alkalmazásának egyik végső fázisa. Tisztázzuk először is, hogy mi az, hogy program. Első 
sorban a Neumann elvű gépekre épülő programozást fogjuk áttekinteni. A program egyik 
meghatározása nem más, mint hogy a bemenő adatok egy véges algoritmus segítségével történő 
átalakítása kimenő adatokká. 

Ezért főként algoritmusról, és az ezt a számítógép számára értelmezhető, végrehajtó 
átalakításához szükséges programnyelvekről lesz szó. Ez alapvető problémákat vet majd fel. 
Tisztázni kell mi az algoritmus, és hogyan, milyen eszközökkel tudjuk ezt az algoritmust leírni. 

Megpróbáljuk tisztázni a programozási nyelvek néhány alapvető fogalmát. Hogyan fejlődtek, 
milyen szempontokat veszünk figyelembe, ha választási lehetőségünk van, sok lehetőség közül 
melyik programozási nyelvet válasszuk. 

Kicsit részletesebben megvizsgáljuk a Neumann elvű programozási nyelveket, hiszen a 
számítógépeinken működő programok ilyen nyelveken „íródtak”. 

Végigtekintjük a program (szoftver, rendszer) előállításának lépéseit, kicsit beszélünk ezek 
hatékonyságáról. Végül belenézünk, abba a témakörbe, hogy manapság milyen lehetőségeink 
vannak a program megvalósítására fejlesztői környezetek segítségével. 

7.1. Algoritmus  

Az algoritmus szabályok, tevékenységek, utasítások, elemi tevékenységek egyértelműen 
meghatározott véges sorozata, amelyet alkalmazva egy feladat véges számú lépésben 
megoldható. Mindig ugyanúgy működik, vagyis ugyanarra a bemenetre mindig ugyanazt a 
kimenetet adja.  

Az algoritmus megfogalmazásához úgynevezett vezérlő szerkezetekre van szükség, Ezek a 
szekvencia, szelekció, és iteráció. Bizonyították, hogy e három szerkezet segítségével 
bármilyen véges algoritmus leírható. 

A valós világ tevékenységei, történései szintén algoritmusok végrehajtása során valósulnak 
meg. Ezek többsége ez ember számára észre sem vehető, „automatikusan” hajtódik végre. 
Például, ha öt számot sorrendben szeretnénk látni, nem gondolkodunk az algoritmuson, pedig 
valahol ott kell, hogy legyen. 

7.1.1. Vezérlő szerkezetek  

Az algoritmussal kell leírnunk, hogy milyen tevékenységeket, milyen szabályok szerint kell 
végrehajtanunk, hogy a kívánt eredményt elérhessük. Ennek megvalósításához vezérlő 
szerkezeteket kell definiálnunk, amelyek segítségével a folyamat egyértelműen 
megfogalmazható, leírható. A későbbiek során ezt az algoritmust kell a számítógép által 
értelmezhető, végrehajtható programmá alakítani, amihez a programnyelvek alkalmazására lesz 
szükség. A három szükséges szerkezet a következő: 

 Szekvencia/egymás utáni végrehajtás: egymást egyértelmű sorrendben követő véges 
számú tevékenység végrehajtása. Ilyen lehet például a felöltözés tevékenység, amikor 
meghatározott sorrendben veszem fel a ruhadarabjaimat. (Természetesen egyénenként 
változhat a sorrend, de alapvetően alsóneműk, felső ruházat a sorrend.) Ugyancsak tipikus 
példa az ételkészítés ahol meghatározott sorrendben kell az egyes fázisokat végrehajtani. 
Minden algoritmus alapszinten egy szekvencia.  

 Szelekció/feltételes végrehajtás: feltétel eldöntése alapján egy tevékenység végrehajtása, 
vagy kihagyása. Egyágú a szelekció, ha csupán erről van szó. Kétágúnak nevezzük, ha 
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két tevékenység közül a feltétel szerint pontosan az egyiket kell végrehajtani. Létezik a 
többágú szelekció fogalma is, amely több tevékenység közül pontosan egy végrehajtását 
írja elő. (Ez utóbbi, mint látni fogjuk a kétágúból jól levezethető.) Példaként az öltözködés 
utolsó fázisaként az esernyő használata állhat. Ha eső várható, magamhoz veszem az 
esernyőt (egyágú). Vagy ugyancsak az öltözködés egyik tevékenysége, ha sár van, 
csizmát húzok, különben félcipőt (kétágú). Végül találhatunk a többágúra is példát. Ha 
nincs pénzem vacsorára, maradékot eszem, ha van pénzem, veszek vacsorára valót, ha 
sok pénzem van, étteremben vacsorázom. Ez utóbbit így is megfogalmazhatjuk: Ha nincs 
pénzem vacsorára maradékot eszem, különben ha sok pénzem van, étteremben 
vacsorázom, különben veszek vacsorára valót. 

 Iteráció/ismételt végrehajtás: feltétel eldöntése alapján egy tevékenység ismételt 
végrehajtása. Amíg a feltételünk igaznak bizonyul, ugyanazt a tevékenységet hajtjuk 
végre. Példakén a buszra várást tekinthetjük. Amíg nem megfelelő busz érkezik a 
megállóba, várok a következő buszra. És ugyancsak iteráció, hogy amíg nem a megfelelő 
megállóba értem, utazom tovább. 

7.1.2. Tevékenység 

A tevékenység fogalmát kell már csak tisztázni. Azt mondhatjuk, hogy a tevékenység lehet egy 
megvalósítandó, végrehajtandó folyamat, illetve a három vezérlő szerkezet egyike. Ennek 
tisztázása után az algoritmus nem más, mint e vezérlő szerkezetek, és a végrehajtandó elemek 
összerakása egyetlen folyamattá. Példánkat tekintve, a lakás elhagyása tevékenység egy 
szekvencia: lábbeli választás, majd esernyő használata. Ezt tovább finomítva: ha sár van, 
csizmát húzok, különben félcipőt, majd ha eső várható, magamhoz veszem az esernyőt.  

7.1.3. Az algoritmus ábrázolása, leírása 

Nézzük meg, hogy milyen eszközökkel tudom az algoritmust leírni. A legegyszerűbb, 
legkézenfekvőbb megoldás az, amikor mondatszerű elemekkel írjuk le (pszeudokód) a három 
alapszerkezetet. Ez áll az emberhez legközelebb, az eddigiek során ezzel találkozhattunk. A 
különbség az lesz csupán, hogy megfelelő strukturáltságot, formát kell megvalósítani. Az 
alapszerkezeteket a megfelelő kulcsszavakkal jelöljük, minden beépülő szerkezeti elem egy 
tabulátorral beljebb kerül. A szekvenciát nem jelöljük, csupán egymás alatt a megfelelő 
sorrendben írjuk le a tevékenységeket. A szelekció mondatszerűen mindig a HA szóval 
kezdődik, amennyiben kétágú a KÜLÖNBEN szóval jelölhetjük. Végül az iteráció magyarul 
az AMÍG szóval írható le. Nézzük meg hogyan fest mindez egy konkrét feladatnál. Szükségünk 
lenne a heti lottó nyerőszámainak előállítására. A feladat adott számú (pl. 5, 6, 7) egymástól 
különböző véletlen egész érték előállítása egy adott intervallumban. Végül ezeket kellene 
megjeleníteni. A 7.1 és a 7.2 ábra mutatja, hogy részekre bontva, illetve egyetlen algoritmus 
segítségével is leírható a megoldás. 

 
7.1. ábra. Részalgoritmus leírása pszeudokód segítségével 
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7.2. ábra. Teljes algoritmus leírása pszeudokód segítségével 

Egy másik, viszonylag elterjedt ábrázolás a folyamatábra, amelyben az egyes szerkezeti 
elemeket szimbólumokkal jelöljük. A döntéseket rombusz, a tevékenységeket téglalap fogja 
jelenteni. A megfelelően elkészített folyamatábrát felülről lefelé, balról jobbra kell olvasni, 
értelmezni. Itt jól látható, hogy minden vezérlő szerkezetnek egyetlen bemenete, és egyetlen 
kimenete van. Igen lényeges ezen szabályt bevezetni, hiszen így jutunk el a strukturáltság 
fogalmához, amely az egyszerű biztonságos megvalósításához vezet. A három vezérlő 
szerkezet:  

 
7.3. ábra. A folyamatábrával megadott vezérlő szerkezetek 
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Az előzőekben már megtervezett lottószámok algoritmus folyamatábrával történő ábrázolása 
valami hasonló lenne: 

 
7.4. ábra. Folyamatábrával leírt algoritmus 

Jól láthatjuk, hogy az algoritmusunk mind részletesebben fogalmazódik meg. Első szinten a 
„következő nyerőszám” mint tevékenység jelentkezik, és ezt a tevékenységet tudjuk tovább 
részletezni. Ugyanezt lehetne tenni a „Nyerőszámok megjelenítése” tevékenységgel, hiszen az 
a számok rendezéséből, majd egyenként történő megjelenítéséből áll. 

Természetesen sok egyéb ábrázolási formával találkozhatunk, például a hierarchia-
diagramm, amely egy faszerkezet segítségével írja le az algoritmus elemeit, és balról jobbra, 
felülről lefelé bejárva a kapjuk meg a végrehajtandó programot. Létezik az ún. struktogramm, 
ahol viszont „dobozok” - mint vezérlő egységek – egymásba ágyazása révén tudjuk leírni az 
algoritmusunkat, és kiolvasása belülről kifelé történik. 

Az egyes ábrázolási formák közötti választás esetleges, vannak ismertebb, és kevéssé ismert 
leíró eszközök. Választhatunk az algoritmus mérete, bonyolultsága alapján is. 
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Mindig törekedni kell arra, hogy addig a szintig kell bontanunk, finomítanunk a 
megfogalmazást, amíg ebből egy adott programnyelv segítségével már megvalósítható kódot, 
programot tudunk előállítani. 

7.2. Programozási nyelvek  

A cél a számítógép által érthető, értelmezhető algoritmus leírása. Olyan szöveg (programkód 
leírása), amelyből egy gépközeli program egyértelműen elő tudja állítani a gép által 
végrehajtandó kódot. Igen sokféle programozási nyelv létezik, ezek csoportosítása különböző 
szempontok alapján történhet. Ezen szempontok közül (a tejesség igénye nélkül) a fejlődés 
szerinti csoportokat nézzük meg.  

7.2.1. Programozási nyelvek szintjei 

A nyelv mindig egy kommunikációs eszköz két fél között. A programozási nyelv esetében az 
egyik fél a felhasználó (programozó), a másik pedig a számítógép (operációs rendszer, 
tulajdonképpen a processzor).  Jól érzékelhető a két fél által értelmezhető eszközkészlet közötti 
hatalmas különbség. Az osztályozás alapja most az, hogy melyik félhez esik közelebb a 
választott megoldás. Ezen szempont szerint szokásos a nyelveket ún. generációkba sorolni GL 
(generation language). 

 1GL: gépi kódú program. A kezdetek kezdetén azt mondtuk, hogy az ember az 
okosabb, a gép a „butább” (ez most már nem biztos, hogy így van), ezért az történt, 
hogy az ember megerőszakolta magát és a gép nyelvén kezdett el úgymond 
programozni. A gép (processzor) véges számú gépi utasítást képes végrehajtani. Ezek 
alapján mondhatnánk, hogy az első generációs nyelv, az nem is egy nyelv volt, hanem 
ez a bizonyos gépi kódú szöveg. Mivel Neumann elvű gépekről beszélünk, a memóriába 
utasításokat, illetve adatokat kellett elhelyezni bináris, 1-0-ás jelsorozat formájában, ez 
igen nehézkes megoldás a programozó szempontjából, a gépnek viszont semmi „dolga”. 

 2GL: alacsony szintű nyelv. A következő szint, amikor ezekhez a gépi kódokhoz 
úgynevezett mnemonikokat rendeltek, vagyis valamilyen betűrövidítéseket, ezt hívtuk 
a második generációnak, alacsony szintű nyelvnek (assembly nyelv). Minden operációs 
rendszernek része egy olyan assembler, ami ezeket a mnemonikokat már átalakítja majd 
gépi kóddá. Ez már valamivel használhatóbb, mert közelebb került az ember által 
beszélt nyelvhez, legalább is a betűk, betűszavak alapján. 

 3GL: magas szintű nyelv. A beszélt nyelvhez (általában angol) közelebb álló, szintén 
jól definiált utasításkészletre támaszkodik. Ettől kezdve beszélhetünk igazán nyelvről, 
ami szavakból, mondatszerkezetekből áll, csak valamivel kötöttebb formájú, mint a 
beszélt nyelvek. Itt már megvalósították az algoritmusoknál definiált vezérlési 
szerkezeteket mondatszerűen (pl. WHILE, IF). Ennek megfelelően a pszeudokód 
segítségével leírt, megfelelő részletességű algoritmusok szinte egy az egyben átírható 
az adott nyelvre. Bevezették az adattípus (ábrázolási forma), illetve a változó 
(szimbolikus tárhely-cím) fogalmát. Egyes alaptevékenységeket függvényként lehet 
elérni. Ugyancsak lényeges fejlődés az eljárás (procedúra) megvalósítása, amely 
lehetővé tette az egyes részprogramok könnyen kezelhető kapcsolatát (paraméter csere). 

 4GL eszközök: Egy magas szintű programozási nyelvre épülő komplex 
programfejlesztő rendszerek. Nem igénylik az összes elemi tevékenységek részletes 
implementációját. Napjaink programjai hatalmas adatmennyiségre (adatbázis) 
támaszkodva végzik feladataikat. Felhasználói felületük (amit a monitoron látunk) 
eléggé összetett. A 4GL eszközök különösképp az adatmodell funkcionális 
hozzáférésének műveleteitől és a felhasználói felületek készítésétől kímélnek meg. 
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Úgynevezett vizuális szerkesztőket használhatunk, amelyek előállítják a végső 
programkódot. Az adott magas szintű nyelveken csupán a speciális részleteket kell 
megírnunk. 

7.3. Algoritmikus/imperativ programozási nyelvek 

Azt már megjegyeztük, hogy a Neumann-elvű számítógépeinken működő programok igen nagy 
része ilyen típusú nyelveken „íródtak”. Egyik jelentős jellemzője, hogy az adatainkat az 
utasításokkal együtt a memóriában tároljuk, ezért lényeges tisztáznunk az adat fogalmát. Mivel 
egy véges algoritmust kell leírnunk, és ezeket változók vezérlik, beszélnünk kell a változó 
fogalmáról. Az algoritmus leírásához szükségünk lesz az úgynevezett vezérlő szerkezetekre, 
ezeket is tárgyalnunk kell. Végül az áttekinthetőség, „olvashatóság” elvárásainak 
követelményeit is tisztáznunk illenék. Ebben a fejezetben sem lehet a teljesség igényét 
kielégíteni, csupán a lényegesebb technológiákat szeretnénk felvázolni. 

7.3.1. Adattípus 

Az adatok memóriában történő tárolása bájtokon történik. Az hogy ezeken a bájtokon éppen mi 
található, azt meglehetősen bonyolult lenne kezelni. Ezért valamiféle szabályt, egységes 
megoldást kellett keresnünk. Definiálni kellett az adatok tárolására vonatkozó szabályokat. 
Ezért felsorolhattuk az egyes adatok típusait. Az adat típusát mindig az fogja meghatározni, mit 
szeretnénk velük csinálni. 

A nyilvánvaló felosztás szinte adott. Az alapvető esetek: számolni, megjeleníteni, döntéseket 
előkészíteni. Ennek megfelelően az alapesetek például: 

Számok, karakterek, logikai értékek 

Az adattípus meg fogja határozni, hogyan fog az érték megjelenni a memóriában, és hogy 
milyen műveleteket tudunk velük elvégezni. Alapvetően e három típus felhasználása az 
általános, de egyre gyakrabban jelennek meg egyéb formátumok is. Gondoljunk például a 
dátum típusra, ami természetesen nem napjaink szüleménye.  

Mit tárolhat?  

Végiggondolhatjuk, hogy például egyetlen bájton tárolt szám, amit egészként értelmezünk, 256 
féle érték lehet, ezért azt mondhatjuk, hogy 0 és 255 közötti értéket képviselhet. Amennyiben 
azt szeretnénk, hogy előjeles egész legyen, akkor mivel az előjel meghatározásához egyetlen 
bit elegendő, az ábrázolási értéktartomány -128 és 127 közötti értékekre változik. Amennyiben 
ez az értékkészlet nem megfelelő, akkor egymás utáni bájtok alkotják majd az ábrázolási 
egységet. 

Ha ugyanezen bájton szöveget (karakter kódot) szeretnénk értelmezni, akkor a kódkészletem 
256 féle karakter. Ennek megfelelően szabványosítottak különféle karakterkód-rendszereket 
(sokáig „egyeduralkodó” volt az amerikai szabvány, a ma is használatos ANSI karakterkód). 
Itt is igaz, hogy amennyiben sok karakterből álló szöveget kell tárolni, ezt egymást követő 
bájtokon lehet megvalósítani.  

A logikai értéknek elég lenne egyetlen bit, ám mivel a legkisebb címezhető memóriaegység a 
bájt, ezért az ilyen típusú adat tárolása is egy bájtot igényel.  

Természetesen az általánosan használt adattípusok száma sokkal nagyobb. Gondoljunk a 
számok körében a valós értékekre, vagy az általánosan használt dátum adattípusra. 
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Milyen műveletek végezhetők vele?  

A következő feladat a különböző adattípusokkal elvégezhető alapműveletek megvalósítása az 
adott nyelvben. A minimum elvárás a valóságban definiált alapműveletek megvalósítása. 
Például a számok körében: előjel, összeadás-kivonás, osztás-szorzás, hatványozás. Ezeket a 
műveleteket az adott programozási nyelv műveleti jelekkel kell, hogy biztosítsa.   

7.3.2. Változók  

Mivel egy véges algoritmust kell leírnunk, és ezeket változók vezérlik, beszélnünk kell a 
változó fogalmáról. A változó nem más, mint egy a memóriában tárolt adat elérhetősége. A 
tárolt adat a memória egy adott címén (tulajdonképpen bájtsorszámán) található, ezt lehetetlen 
a programunkban megadni. Ezért a nyelvekben lehetőség van e címek szimbolikus 
hivatkozására, vagyis e címekhez egy szimbólumot, úgynevezett változónevet rendelni. Ennek 
feloldásáért (tényleges bájtcím előállításáért) a programnyelv fordítóprogramja felel. 

A változók adatot jelentenek, ezért típussal rendelkeznek. Léteznek erősen- illetve gyengén-
típusos nyelvek, ahol a típus végleges, vagy változtatható. Ugyancsak e felosztás szerint a 
változót definiálni (deklarálni) kell, illetve „automatikusan” létrejön a hivatkozása alapján.  

A változók kétféle műveletben szerepelhetnek: értékadás, amikor megmondjuk, hogy milyen 
érték kerüljön az általuk képviselt memóriacímre (írás), illetve a hivatkozás, amikor az általuk 
képviselt adatot felhasználni szeretnénk (olvasás). 

7.3.3. Függvények 

A magas szintű programnyelvek felkészültek egyes általánosan, gyakran megvalósítandó 
tevékenységek elvégzésére. E tevékenységeket úgynevezett beépített függvények használatával 
veheti igénybe a programozó. A beépített függvények a matematika által meghatározott 
függvény fogalmával meghatározható, vagyis egy értelmezési tartományon a meghatározott 
értékkészlet megfelelő elemével válaszol. Gondoljunk például a nem alapműveleti numerikus 
elemekre, pl. gyök, abszolút érték. De természetesen az egyéb adattípusokon is rengeteg 
általános tevékenység elképzelhető. Ezen függvénygyűjtemény mindig egy adott nyelv 
eszköztárához tartozik. 

A függvények az adott bemenő paraméterek (argumentumok) alapján szolgáltatnak eredmény 
értéket, ezért mondhatjuk, hogy adattípusosak a szolgáltatott érték típusának megfelelően.  

A függvények hivatkozása mindig a nevükkel, és zárójelekben megadott argumentumaik 
felsorolásával történik. Pl. ABS(szám). 

7.3.4.  Kifejezések 

A programszövegben szükség van értékek szerepeltetésére. Ezeket az értékeket különböző 
módokon írhatjuk le. (A programozási nyelvekben, az utasítások, változók neveiben,..stb., 
általában nem lehet használni ékezetes betűket.) 

Mondhatjuk, hogy egy változó értéke legyen 1, ekkor egy állandóval (konstans) adjuk meg az 
értéket. Minden adattípusnak megvan az adott nyelvben a leírási formátuma (pl. a szövegeket 
ún. határoló jelek közötti karakterekkel, a számokat számjegyekkel adhatjuk meg).  

 név=”kiss lajos” 

Értéket megadhatunk egy változó segítségével is, ekkor a változó (pl.: beolvasott) pillanatnyi 
értékére hivatkozunk.  

 név=beolvasott 
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Ugyancsak megadhatunk értéket egy függvény használatának segítségével is.  

 nagyobb=MAX(egyik,másik)  

Általánosan azt mondhatjuk, hogy egy érték megadása történhet konstans, változó, függvény, 
valamint a köztük szereplő megfelelő műveleti jelek segítségével. Ezt nevezzük kifejezésnek. 

 érték= MAX(egyik,másik)+10 

A kifejezés kiértékelése jól definiált sorrendben történik a végrehajtás során (precedencia- 
szabály), ezen tudunk módosítani a zárójelezés segítségéve. 

Végül oda jutottunk, hogy a programunkban az értéket mindig egy kifejezéssel tudjuk megadni.  

7.3.5. Moduláris programozás 

Az általánosan megoldandó feladatok igen összetett, sokrétű tevékenységek összességéből 
állnak. Ezen méretben a feladat már nem kezelhető egyetlen algoritmusként, hanem az egyes 
tevékenységeket külön-külön kell megvalósítani. Mint az algoritmusok leírásánál is láthattuk, 
ez a részekre bontás teljesen követhető, jól tervezhető. A feladat megvalósítása, vagyis 
programunk felépítése, megtervezése ennek megfelelően történik meg.   

Modulokra bontás: A nagyobb programot egymástól jól elkülöníthető részekre, részfeladatokra 
(modulokra) bonthatjuk, és általában e részfeladatok további, jól elkülöníthető részfeladatok 
sokaságából állhatnak. A nyelvnek biztosítania kell ezek összehangolását, együttműködését.  

A modulok egymástól függetlenül elkészíthetők. A feladatnak eleget tevő programot akár több 
különböző programozó (csapat), különböző programnyelveken valósíthatja meg. Ezek az 
önálló részek maguk felelősek a bennük tárolt adatokért és működésükért, csupán a 
kapcsolódási pontokat kell megfelelően definiálni. 

A modulok kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes modulok egymásra épülhetnek, ezért a 
nyelvnek biztosítani kell a biztos együttműködést. Mindehhez jól definiált modulok közötti 
kapcsolódási pontokat (modulinterfészeket) kell definiálni, létrehozni.     

Tervezési stratégiák: Alapvetően kétféle stratégia szerint tudjuk a modularitást megvalósítani, 
megtervezni. Felülről lefelé (top down) tervezés, amikor addig bontjuk újabb részekre a 
tevékenységet, amíg már elemi műveletekkel is meg tudjuk oldani a kis részfeladatokat. Illetve 
alulról felfelé (bottom-up) tervezés, amikor könnyen elkészíthető, vagy már készen levő 
eljárásgyűjteményeket felhasználva, ezek közül válogatva, egymáshoz kapcsolva a köztes 
részfeladatok megoldásán keresztül valósítjuk meg a nagyobb feladatot. Mindkét stratégiára 
sok-sok példát találhatunk. 

A modulokra bontás eredményeként könnyebb (lehetséges) a részfeladatokat áttekinteni, 
megérteni, megoldani, akár az esetlegesen felmerülő hibákat megtalálni.  

7.3.6. A program szerkezete 

Általában a program három, egymástól jól elkülönülő, ám teljesen együttműködő rétegből áll. 
Ezek az adat-, üzleti logika-, és felhasználói felület-rétegek.  

• Adat réteg: Feladata a többnyire nagy mennyiségű adat megfelelő kezelése, mozgatása. 
Ezen nagy mennyiségű adat egy úgynevezett adatbázisban tárolódik, amelyet az erre 
létrehozott speciális program (adatbáziskezelő) tart karban. A program adat-réteg 
komponense az adatbáziskezelővel történő kommunikációért felel. 

• Üzleti logika: Itt történik a szükséges algoritmusok megfelelő megvalósítása (ezek egy 
része átkerülhet az adat-réteg hatáskörébe).  
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• Felhasználói felület: Ez a réteg szolgálja a felhasználóval tartandó kapcsolat 
megvalósítását. Valójában a majdan megvalósuló képernyőképek, illetve a felhasználó 
által történő adat-, és esemény-küldések feldolgozásáért felel. 

 
7.5. ábra. A szoftver rétegei, együttműködésük 

7.4. A szoftverfejlesztés lépései 

Létezik egy adott feladat, melynek megoldása, megvalósítása egy szoftver (program, rendszer) 
elkészítése lesz. Mindegy, hogy a végeredményt minek nevezzük, - szoftver, alkalmazás, 
rendszer - végső soron egy végrehajtható program (programok összessége) fogja alkotni. Ennek 
elkészítése ugyancsak egy jól definiált algoritmus szerint történik meg. Nézzük meg ezen 
algoritmus tevékenységeit. Az egyes tevékenységek egymásra épülnek, és bizony vezérlő 
szerkezetek fogják a végrehajtást befolyásolni. Egyes tevékenységeket, tevékenység 
csoportokat ismételten kell majd végrehajtanunk mindaddig, amíg a megfelelő állapotba nem 
kerül a megvalósítás. A szoftverfejlesztés nyolc alapvető tevékenység ismételt végrehajtásából 
áll. Nézzük meg e tevékenységeket, megint csak a teljesség igénye nélkül.  

7.4.1. Követelmény feltárás  

Ahhoz, hogy egy feladatot megfelelő módon megoldhassunk, mindenekelőtt tisztában kell 
lennünk a feladattal. Amíg egy kérdést nem értünk, nem tudjuk értelmezni, kizárt, hogy 
megfelelő választ tudjunk rá adni. Ezért a legelső feladatunk az értelmezés lesz. 

• Összegyűjtendő: mit várunk el a programtól, milyen követelményeket kell teljesítenie. 
Fel kell sorolni az egyes részfeladatokat, azok megoldásához szükséges adatok 
elérhetőségét, szerkezetét. Világosan meg kell fogalmazni, mi lesz az elvárt kimenet. 

• Együttműködés: szorosan együtt kell működni a későbbi felhasználóval, amely gyakran 
eltérő végzettségű, szakképesítésű, szakterületű emberekből áll. A fejlesztőknek velük 
kell majd együtt dolgoznia, ezért meg kell találni a közös nyelvet, mindkét fél számára 
érthető feladatspecifikációt kell előállítani.  

• Eredménye: a követelmény feltárás eredménye a követelményspecifikáció. Ez a teljes 
feladat részletes megfogalmazása, ami mind a felhasználó, mind pedig a fejlesztő 
számára teljes, megérthető, szakszerű, pontos, tömör, egyértelmű, következetes 
jelölésrendszerű, és kellően tagolt. Szerencsés esetben ezen már a későbbiek során már 
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nem kell változtatni, ám a gyakorlat alapján esetlegesen a későbbiek során vissza kell 
térni e fejlesztési fejezethez. Szükség esetén bővíteni, módosítani szükséges.  

7.4.2. Elemzés/analízis  

A létrejött követelményspecifikáció alapján azt kell eldöntenünk egyáltalán megvalósítható-e a 
végső megoldás (program). Sok egymástól független, vagy éppen összefüggő nézőpont szerint 
kell vizsgálódni. Ide tartozik az infrastruktúra, rendelkezésre álló, vagy beszerzendő szoftver-, 
hardver-eszközök felsorolása. De természetesen a mérlegelés egyik legfőbb szempontja a 
rendelkezésre álló adatok megléte, szerkezetük megfelelőségének eldöntése, illetve a kimeneti 
adatok előállíthatóságának vizsgálata. Amennyiben a megvalósíthatóság kétséges, vissza kell 
térni az előző fázishoz, vagyis a követelményspecifikáció módosításához. 

Eredménye az úgynevezett feladatspecifikáció, rendszerterv (nagy feladatnál), amely 
funkciók, nagyobb tevékenységek tematikus felsorolásából áll. Tartalmaznia kell az egyes 
egységek be-, illetve kimenő adatszerkezetét, és a végrehajtandó műveleteket. Ezt a fázist a 
megrendelőnek jóvá kell hagynia.  

7.4.3. Tervezés  

Az eddigi fázisokat a programozóval együttműködve különféle szakterületek szakemberei (pl. 
rendszertervező) végzik. Az elfogadott rendszerterv alapján immár a programozó kapja meg a 
főszerepet. Ebben a fázisban kell az adott programnyelven megvalósítható adatszerkezeteket, 
algoritmusokat előállítani, valamint egységes felhasználói felületeket definiálni.  

Eredménye a programterv, amelynek alapján egyértelműen kódolható majd a program, a 
feladat megoldható. Jól elválaszthatóak az egyes rétegek (úgymint adat-, üzleti logika-, 
felhasználói felület-réteg). Ennek megfelelően tartalmazza a logikai adat(bázis) tervet, a 
megvalósítandó funkcióknak megfelelő algoritmusokat, ezek kapcsolódási pontjait, 
interfészeit, valamint a megjelenítendő felhasználói felületek általános és részletes terveit.   

7.4.4. Implementálás/kódolás  

A feladat a részletes programterv fizikai (gép által értelmezhető) megvalósítása, különböző 
programnyelvek segítségével. Tulajdonképpen ez már „csak” kódolás, a definiált algoritmusok 
programnyelvi eszközökkel történő leírása. Lényeges elvárás a későbbi, esetlegesen szükséges 
módosíthatóság, javíthatóság támogatása, ezért „szépen” leírt, megfelelően kommentált kód a 
követelmény. Elvárt az alapvető tesztelés, a működés megfelelőségét biztosító próbafuttatás 
elvégzése is. 

Eredménye a forráskód, ami tartalmazza az úgynevezett fizikai adatszerkezetet (adatbázis), az 
üzleti tevékenységek végrehajtásáért felelős programok nyelvi leírását, valamint az egyes 
felületek (képernyők, listák, levelek, sít…) konkrét megvalósítását. 

7.4.5. Tesztelés  

A fejlesztési lépések mondhatni leglényegesebb, legidőigényesebb része, amely során meg kell 
győződnünk, hogy a rendszer minden eleme megfelelően végzi az előírt tevékenységeket. 
Minden lehetséges bemenetre korrekt, pontos választ ad a program. Biztosítania kell az 
egységes hibakezelést, egyértelmű válaszokat kell a majdani felhasználóval közölnie. Ezen 
fázis megvalósítása különböző technológiák sokaságával biztosítható.  

Alapvető tesztelési módszer a statikus, amikor a tesztelő formai, kód-, illetve tartalmi, 
algoritmikus ellenőrzést hajt végre. A cél az esetleges ellentmondások keresése. A dinamikus 
tesztelés lényege az elkészített rendszer használata, amikor a programot sokszor futtatjuk, 
különböző bemeneti adatokkal, ellenőrizzük a kimenet megfelelőségét. Ebben az esetben is 
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különböző technológiákról beszélhetünk. A fekete doboznak nevezett esetben a tesztelő nem 
ismeri a forráskódot, csak az egyes bemenetek eredményeit vizsgálja, míg a fehér doboz esetén 
a forráskód is a rendelkezésére áll. Ebben a lépésben javítjuk a szintaktikai (formai), illetve a 
szemantikai (tartalmi) hibákat.  

Eredménye a tesztelési folyamat leírása (teszt dokumentáció), amely lényeges információkat 
tartalmaz a későbbi fázisok megvalósításának segítségéül.  

7.4.6. Dokumentálás  

Mint eddig is láthattuk, nem különálló fázis a dokumentálás, hiszen minden egyes eddigi, és 
ezután következő fejlesztési lépés önálló dokumentációkkal rendelkezik. Ezek összessége 
jelenti a rendszer egységes dokumentációját. Cél, hogy a szoftver fejlesztésének és 
működésének leírását megőrizzük, hogy később átláthassuk, szükség esetén 
továbbfejleszthessük.  

• Fejlesztői rész: feladatspecifikáció, programterv, teljes forráskód, működőképes 
elkészült program, tesztadatok és eredmények listája, telepítési és konfigurációs 
útmutató.  

• Felhasználói rész: feladat és platform leírása, program működésének leírása (menük, 
eszköztárak, GUI képernyőképek stb.), hibakezelés lehetőségei, hibaüzenetek listája.  

7.4.7. Karbantartás, termékkövetés, továbbfejlesztés  

A rendszer-, szoftver-fejlesztés szinte sohasem fejeződik be. Mindig felmerülhetnek eddig 
felfedezetlen apró hibák, hiányosságok. Megváltozhat a törvényi, illetve infrastrukturális 
környezet, újabb felhasználói igények keletkezhetnek. A megfelelő fejlesztés ezen új igények 
megoldására, megvalósítására választ kell, hogy adjon. Ezek elbírálása igen különböző lehet 
(garanciális módosítás, bővítés).  

Használat közben felmerülő hibák kijavítása: Mindig előfordulhatnak az éles alkalmazás 
során újabb hibás működések, amelyek a tesztelés folyamán rejtve maradtak. Ezen problémák 
megoldását természetesen garanciális körülmények között kell a fejlesztőnek orvosolnia. 

Továbbfejlesztés változások miatt: Ezen esetekben már eldöntendő, hogy garanciális 
módosításokról, vagy teljesen új igények megvalósításáról beszélünk. Ilyenek lehetnek a 
törvényi feltételek megváltozása (pl. adó jogszabályok), szervezeti átalakítások, illetve a 
megváltozott hw- és sw-környezet követése.  

Verziószámok alkalmazása: Minden ilyen változás részletes dokumentálása igen fontos, jól 
követhető kell, hogy legyen. A megoldás rendszerint az úgynevezett verziószámok 
alkalmazása, amelyből kiderül a változás mértéke, minőssége. 

7.5. Fejlesztői környezetek  

Mivel a megvalósítandó problémák egyre bonyolultabbak, összetettebbek, szükség van a 
fejlesztők egyre szélesebb körű együttműködésére. A viszonylag egységes megoldások 
előállításához egyre bonyolultabb, összetettebb (ún. integrált fejlesztői környezet) eszközök 
állnak rendelkezésre. Ezek a fejlesztés különböző stádiumaiban alkalmazhatóak. A 
programozás területére alkalmazhatók néhány jellemzőjét soroljuk fel. 

• Segítik a programozó munkáját hasznos képességek megvalósításával. Ilyenek például 
a kódkiegészítő támogatás, amelynek segítségével a bonyolultabb, általános 
szerkezetek könnyen előállíthatóak. A navigáció a programmodulok között, amely 
segítségével az egyes kapcsolatok megvalósítás igen egyszerűvé válik. A felbukkanó 
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helyzet-érzékeny súgók, gyorsbillentyűk, rövidítések. A verziókövetés, online 
dokumentáció automatikus megvalósítása a fejlesztő minimális befektetése mellett.  

• Biztosítják a program kényelmes fordítását, futtatását, tesztelését, hibák keresését. 

• Többségük ingyenes, mögöttük kiterjedt szakmai közösségek, fejlesztői csapatok 
állnak.  

 
7.6. ábra. A NetBeans integrált fejlesztői környezet 

 
7.7 ábra. A Notepad ++ fejlesztői környezet 

7.6. Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse az algoritmus leírás alapelemeit (szekvencia, szelekció és iteráció)!  

2. Mi a különbség a gépi kódú és az assembly program között?  
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3. Milyen lényeges változásokat hozott a 3GL? 

4. Mi jellemzi a 4GL-re épülő fejlesztőeszközöket?  

5. Milyen jellemzőkkel írhatjuk le a programváltozókat? 

6. Jellemezze röviden a szoftverfejlesztés lépéseit! 

7. Milyen tesztelési stratégiákat ismer?  

8. Milyen segítséget nyújt a programozónak a fejlesztői környezet?  

9. Milyen rétegek együttműködése jellemzi általánosan a szoftvert? 

10. Elsősorban mely rétegek megvalósítását segítik az un. vizuális editorok?  
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Melléklet: Mintapéldák, feladatok (Szász Gábor) 
Mit tartalmaz ez a melléklet? 

Talál benne néhány olyan példát is, amelyikhez hasonló előfordulhat egy számonkérés során. 
A fejezet végén lesz néhány ajánlott feladat is, amelynek a végeredményét is közöljük, hogy 
ellenőrizni lehessen a megoldást. 

M.1. Számrendszerek közötti konverzió példái 

M.1.1. példa 

a. A tízes számrendszerben megadott 139 számot kettes és nyolcas számrendszerűvé kell 
alakítani. 

b. 10-es számrendszerű számmá kell átalakítani a 2-esben megadott 010110112 számot. 

c. 10-es számrendszerű számmá kell átalakítani a 2-esben megadott 0,100111012 számot. 

d. Az a. és b. feladatban szereplő számot 16-os számrendszerben is meg kell adni. 

Van egy 10-es számrendszerben megadott egész szám, a 139. Ezt majd kettessé alakítjuk, aztán 
van egy kettes számrendszerben megadott egész, ezt meg tízessé, tehát oda vissza alakítunk. És 
van egy 10-es számrendszerű tört szám, amelyet kettessé alakítunk és az első (a.) és a második 
(b.) részfeladatban szereplő számot megadjuk tizenhatos számrendszerben is, ez a d. feladat. 

Kidolgozás: Az a módszerünk, hogy az egészszámot elosztjuk kettővel, aztán az eredményt alá 
írjuk, a maradékot pedig mellé, és így tovább. A sorozatos osztás mindaddig tart, amíg az 
eredmény 0 lesz. És amikor leérünk a számoszlop aljára, akkor alulról kiolvassuk a maradékkat, 
mint végeredményt (M.1. ábra bal oldala). Középen látható a nyolcasba konvertálás, ahol az 
osztást 8-cal hajtjuk végre. Ez utóbbinak az eredményét a bináris eredményből is 
megkaphatjuk175, ha a végéről csoportosítva 3-3 számjegyét bináris számnak tekintjük, és 
átszámítjuk tizes számrendszerű számmá, amely most nyolcas számrendszerű is: 102=2; 0012=1 
és 0112=3. Az M.1. ábra jobb oldalán látszik a gyakorlati szempontból fontosabb tizenhatosba 
konvertálás, ahol az osztást 16-tal végezzük el, és a 9-nél nagyobb maradékot betűvel kódoljuk. 

 
M.1. ábra. Egészszám kettesbe, nyolcasba és tizenhatosba konvertálása 

Nézzük meg, hogy jól számolunk-e ha ezt végrehajtjuk. Hogyan lehetne ezt ellenőrizni? Például 
ha a kettes számrendszerű számot két négyes csoportra bontjuk, akkor a szám átalakítható két 
tizenhatos számrendszerű számjeggyé, és akkor e kettes számrendszerű szám első négy 
számjegye nyolcat ér, az utolsó négy pedig 11-et, azaz B-t, tehát 139=8BH. Vegyük nyolcszor 

                                                 
175 Természetesen a 2138 is könnyen átalakítható bináris számmá, mert minden oktális számjegynek megfelel 
három bináris számjegyből álló szám, amelyeket fejben ki tudunk számítani: 2138=010 001 0112=101101002. 
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a 16-ot és utána ehhez hozzá kellene adni 11-et: 128 +11 az 139. Nagyon gyorsan ellenőrizni 
lehet ezt. Ellenőrizzük a nyolcas számrendszerű számot is! 
2138=2·82+1·81+3·80=128+8+3=139. Menjünk át a következőre, vagyis a b. feladatra! Van egy 
kettes számrendszerbeli szám és ezt tízessé kell alakítani. 10110112 

=1·26+0·25+1·24+1·23+0·22+1·21+1·20=64+16+8+2+1=91.  

Sokkal kevesebb szorzással jár és mechanikusan végrehajtható a táblázatos számolás. Leírjuk 
a számot az M.1. táblázatba, ahol az első sorban van az átalakítandó bináris szám. 

 
M.1. táblázat. Kettes számrendszerű egészszám konvertálása tízesbe 

Az a módszer, amelyikkel dolgozunk, a polinomok helyettesítési értékének kiszámítására 
alkalmas Horner-séma. A hatványkitevős megoldás úgy fogható fel, mintha a polinomunk 
független változója a 2 lenne, amelynek a hatványairól lenne szó és az együtthatók a bináris 
számjegyek. És akkor az a módszer, hogy az első számjegyet megszorozzuk kettővel, 
hozzáadjuk a következőt, a nullát, az eredményt szorozzuk kettővel, hozzáadunk egyet, azaz 
5·2 az 10, meg 1, az 11·2=22, meg 0 az 22·2=44, 44+1=45, 45·2=90 és 90+1=91. Ezt is lehet 
gyorsan ellenőrizni, ha az első háromnál, képzeletben úgy húzunk egy függőleges vonalat, elől 
volt is egy nulla, és 4 bitenként egy tizenhatos számrendszerbeli számjegyet kapunk, az első 
számjegy egy 5-ös, és a másodikat már az előbb láttuk, ez volt a 11, tehát akkor 5·16 az 80 és 
80+11=91, tehát ez az eredményünk helyes. Tömören írva 16-os számrendszerben: 5BH 
=80+11=91. (Az ellenőrzéssel is megoldottuk a d. feladatot.) 

Megnézzük a c. feladatbeli tört számot, amelyik kettes számrendszerben van megadva: 
0,100111012 = 1·2-1+0·2-2+0·2-3+1·2-4+1·2-5+1·2-6+0·2-7+1·2-8. Ennek kiszámítása nagyon sok 
osztást igényelne, ezért ismét táblázatosan számolunk a Horner-sémának megfelelően. Az 
átalakítandó törtrész látszik a M.2. táblázat felső sorában. 

 
M.2. táblázat. Kettes számrendszerű törtszám konvertálása tízesbe 

Itt a szorzó 0,5=1/2, mivel kettő negatív hatványai felelnek meg egy jegy helyi értéknek a 
kettedes vessző után. Tehát most nem szorozni kell kettővel, hanem osztani. És ráadásul most 
ez a legmagasabb kitevő abszolút értékben, ezért a végéről, azaz jobbról kezdjük az osztást. A 
hányadoshoz hozzáadunk nullát, majd elosztjuk kettővel, hozzáadunk egyet, elosztjuk kettővel, 
így a 0,625-öt kapjuk. Most ehhez, hozzáadunk egyet, akkor már több mint 1,6 lesz. Elosztjuk 
kettővel, ehhez is hozzáadunk egyet, elosztjuk kettővel, nullát adunk hozzá, ezt osztjuk 
kettővel, megint nullát adunk hozzá, elosztjuk kettővel, egyet adunk hozzá, elosztjuk kettővel, 
és a piros szám lesz az eredmény. Ellenőrizni lehet zsebszámológéppel, hogy jól számoltunk-
e. A zsebszámológép, ha átállítjuk programozóba (M.2. ábra), akkor különböző radixú 
számokat, vagyis különböző számrendszerű számokat tud fogadni. Ha az eredeti számot, vagyis 
a kettes számrendszerbeli számot megszoroznánk 28-nal, akkor a kettedes vesszőt a végére 
helyezné ez a szorzás, de ugyanezt a szorzást elvégezhetjük a tízes számrendszerbeli 
eredménnyel is, vagyis ha a 0,61328125-öt megszorozzuk 256-tal, akkor 157-et kapunk. Ezt 
decimális módban beadva, alul látszanak azok a bináris számjegyek, amelyek eredetileg a 
kettedes vessző után voltak a törtben. 
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M.2. ábra. Eredmény ellenőrzése zsebszámológéppel 

Azt is lehet látni, hogy a decimális és a bináris között van az OCT (oktális), azaz nyolcas 
számrendszerbeli szám. Ma már ritkán használjuk, de 40-60 évvel ezelőtt a gépi kódokat 
nyolcas számrendszerben adtuk meg. Egyik előnye az volt, hogy nem kellett betűkkel dolgozni, 
mint ahogy a DEC fölötti HEX jelöli a hexadecimálist, s ott látszik, hogy 9D felel meg neki. 

 
M.1.2. példa 

Egy kicsit nehezített a feladat, ha az M1.1 példa c. feladatbeli utolsó három számjegyről azt 
feltételezzük, hogy állandóan ismétlődik a végtelenségig. Ezt két ponttal jelöljük, tehát itt az 
egyik egyesen, meg a nulla utáni egyesen egy pont van: 

 
Most az a feladat, hogy ezt a végtelen szakaszos kettedes törtet, írjuk fel két egész szám 
hányadosaként. Szokták a matematikában úgy mondani, hogy p/q alakban. Majd adjuk meg az 
eredményt végtelen szakaszos tizedes törtként is! Tehát ilyenkor azt a trükköt alkalmazzuk, 
hogy azt a végtelen kettedes szakaszt, azt egy-egy kettedes vessző után kezdődőként 
megpróbáljuk elhelyezni, megfelelő számmal való szorzással, azért, hogy a két különbségből, 
eltűnjön ez a végtelenség. Tehát először megszorozzuk a számot a 28-nal, majd 25-nel és akkor 
látszik, hogy e két számnak a különbségében már nem lesz benne ez a végtelen szakaszos 
kettedes tört. (Lásd az alábbi képleteket) 
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Két egész szám különbsége marad. Az egyiket az eredeti feladatban már láttuk, hogy 157, a 
másik az hexadecimálisan értelmezve 16-ból meg 3-ból áll. Hexadecimálisból átalakítva, tehát 
ez 19, és a különbségük: 138, és ha ezt elosztjuk 28-25-nel, akkor kifejezhetjük az x-et. A 
nevezőben kiemelhetünk kettőt a különbségből, páros szám a számláló, tehát kettővel tudunk 
egyszerűsíteni, és akkor 69/(128-16) lesz, vagyis a p/q alak az 69/112. És ha a számlálót 
elosztjuk a nevezővel, akkor ‒ akár zsebszámológépen is meg lehet csinálni ‒ észre fogjuk 
venni, hogy az a hat számjegyből álló sorozat,  ‒ a 714285 ‒ fog végtelenszer ismétlődni, a 
0,6160 után.  

Megjegyzés: nagyon gyakori az, hogy a tízes számrendszerben véges tizedes tört, kettes 
számrendszerben végtelen, szakaszos, kettedes törté alakul – pl.  

 
és azt hajszálpontosan a véges szóhosszúságú rekeszben a számítógép nem tudja tárolni, vagyis 
törteknél előfordulhatnak kisebb-nagyobb csonkítási hibák. Általában is azt javasoljuk, hogy 
ha valaki majd szimulációs programban vagy grafikában lépésközt választ, és az tört szám 
decimálisban, akkor lehetőleg a kettő valamelyik negatív hatványát válassza, ne 0,1-t vagy 0,2-
t, hanem inkább 0,25-öt, 0,125-öt vagy 0,0625-öt, mert az utóbbiakat hajszálpontosan el tudja 
tárolni a számítógép. 

M.1.3. példa (normálalakú szám konverziójára) 

Adott egy bináris szám a=m·Rk=1,0110101·R101 alakban, ahol most R=2, és a bináris kitevő 
(karakterisztika) tízes számrendszerben 5-tel egyenlő. Írjuk fel ezt a számot a szokásos alakú 
bináris, oktális, decimális és hexadecimális számként! 

Kidolgozás: Először a bináris mantissza kettedes vesszőjét eltoljuk 5-tel jobbra a 25 szorzónak 
megfelelően: a=101101,012, majd a kettedes vesszőtől indulva hármas számcsoportokat 
képezünk az oktális szám kiolvasásához, amelyet át is váltunk decimálissá: 
a=101 101,0102=55,28=(8+1)·5+2/8=45,25. Ha négyes számcsoportokat képzünk, akkor 
könnyen kiolvasható a hexadecimális szám: a=0010 1101,01002=2D,4H. 

M.1.4. példa (normálalakú negatív szám konverziójára) 

b=m·Rk=-1,0110101·R-101, ahol most is R=2, és a bináris karakterisztika tízes számrendszerben 
k=-5-tel egyenlő. Írjuk fel ezt a számot a szokásos alakú bináris, oktális, decimális és 
hexadecimális számként! 

Kidolgozás: Először a bináris mantissza kettedes vesszőjét eltoljuk 5-tel balra a 2-5 szorzónak 
megfelelően: b=-0,0000101101012, majd a kettedes vesszőtől indulva hármas számcsoportokat 
képezünk az oktális szám kiolvasásához: b=-0,000 010 110 1012=0,02658. Ezt a számot Horner-
elrendezéssel alakítjuk át decimálissá: b=-(((5/8+6)/8+2)/8+0)/8=-181/84=-181/4096≈  
≈-0,44189453125. Ha négyes számcsoportokat képzünk, akkor könnyen kiolvasható a 
hexadecimális szám: b=-0,0000 1011 01012=0,0B5H. 

M.1.5. példa (negatív BCD-kódú egész szám konverziójára) 

Adott egy előjeles egész szám BCD-kódban: x=-100101100011000000100001. Írjuk fel ezt a 
számot szokásos alakú decimális számként! 

Kidolgozás: Először négyes számcsoportokat képezünk a végéről kezdve: 

x=-1001 0110 0011 0000 0010 0001, majd ezeket a négyjegyű bináris számokat külön-külön 
átírjuk 10-es számrendszerű számjegyekké az első előtt lévő előjel meghagyásával: x=-963021.  

M.1.6. példa (normálalakú BCD-kódú szám konverziójára) 
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c=m·Rk, ahol most R=10, m=0011,011110010110BCD és k=-0011BCD. Írjuk fel ezt a számot 
szokásos alakú decimális számként! 

Kidolgozás: Először felírjuk c-t normálalakú decimális számként: c=3,796·10-3=0,003796. 

M.1.7. példa (törtszám kettesbe konvertálásával történő forráskódolásra) 

Egy kis kitérőt teszünk a számkonverziók egy lehetséges alkalmazására. Volt arról szó, hogy 
különféle kódolásokat használunk: forráskódolás, csatornakódolás, és volt szó Claude 
Shannonról is, aki a kommunikáció matematikai elméletével foglalkozott.  

Ő is javasolt egy kis redundanciájú forráskódot, ezt nevezik Shannon-féle bináris 
forráskódolásnak176, és a hallgatók részére ennek elkészült az egyszerűsített algoritmusa [2]. E 
szerint a szimbólumok előfordulási valószínűségének nagysága szerint rendezve kell a 
szimbólumokat leírni, mellé a valószínűséget, majd a halmozott valószínűséget. A kód 
szóhosszúságát a valószínűség bináris alakjában az első egyes helye, a kódszó bitjeit pedig a 
halmozott valószínűség bináris alakjának számjegyei határozzák meg. A szimbólumokat 
jelölje: A, B, C,..., a valószínűséget pedig P(X)! Most erre nézünk olyan példát, amelyen lehet 
látni azt, hogy ha vannak bizonyos üzenetek, vagy események, amelyek különféle 
valószínűséggel fordulnak elő, tehát egy üzenetforrás nagyon sok üzenetet bocsájt ki, méghozzá 
diszkrét üzeneteket, csak eltérő valószínűséggel, akkor ezeket, hogyan lehet nagyon tömören 
kódolni Shannon-féle kódolással. 

Tegyük föl, hogy az egyik szimbólumnak, amelyet jelöljünk A-val, az előfordulási 
valószínűsége 0,5, a másiké, a B-é 0,2 és a C-é 0,3.  

Kidolgozás:  

Ilyenkor készítünk egy táblázatot (M.3. táblázat), amelyiknek az első oszlopába beírjuk az 
üzenetet azonosító szimbólum jelét. A következő oszlopba az előfordulás valószínűségét és a 
rákövetkező oszlopba a halmozott valószínűséget, vagyis azt, hogy egy szimbólum fölött lévő 
szimbólumoknak a valószínűségösszege mennyi. Az A fölött nincs semmi tehát az 0, de alatta 
van az A valószínűsége, s az 0,5, a B fölött van az A meg a C, s ezeknek a valószínűségösszege, 
amely 0,8 lesz a B halmozott valószínűsége.  

 
M.3. táblázat. Shannon-féle kódolás 

Az utolsó oszlopba kerül a kódszó, de hogy milyen hosszú, az attól függ, hogy a valószínűségek 
kettes számrendszerbeli alakjában hányadik szorzásra kapunk egyest a szorzat egészrészében. 
Ha megnézzük a 0,5-öt, akkor mindjárt az első szorzat egyest eredményez, tehát az A 
szimbólumnak a kódszava 1 bitből fog állni. (M.3. ábra) 

                                                 
176 Van egy másik, hasonló eredményt adó kódolás, a Shannon-Fano; s az még egyszerűbb is, de az egy későbbi 
fejlesztés volt, és van egy ezeknél még tömörebb, a Huffman-kódolás, amelyről majd fognak tanulni felsőbb 
évfolyamokon, mert nagyon sok helyen, pl. tömörítő programokban, telefaxban ez utóbbi kódolást alkalmazzák. 
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M.3. ábra. Számkonverziók a Shannon-féle kódoláshoz 

Megnézve a C-ét, ahol a 0,3-at szorozzuk 2-vel, s a szorzatok: 0,6 és 1,2, tehát a második helyen 
megjelent az első 1-es, ezért az két bites lesz. A B-é – P(B)=0,2 – miatt pedig 3 bites, és hogy 
milyen bitekből áll, az a halmozott valószínűség kettes számrendszerbeli alakjától függ, annyi 
bitig, ahány bites a kódszó. Az A szimbólum halmozott valószínűsége 0, és ez az egybites kódja 
is; a C halmozottja 0,5, s 2-vel szorozva 1,0 – itt a törtrész 0-ját is meg lehet szorozni –, tehát 
így 10-t ad eredményül. A B-nek a halmozottja: 0,8. Ezt három bitig kell számolni: 2·0,8=1,6, 
de csak a törtrésszel folytatjuk: 0,6·2=1,2. Ismét csak a törtrésszel folytatva: 0,2·2=0,4 és akkor 
kiolvassuk felülről, hogy 110, és így megkaptuk a tömör kódját, amelyik ráadásul még olyan 
tulajdonságú is, hogy szünetjelek nélkül is föl tudja ismerni a kódszavakat177 a dekódoló. És 
akit érdekel ez a téma, nézze meg az F.8. feladatot, ahol P(A)=0,1; P(B)=0,3; P(C)=0,2 és 
P(D)=0,4. 

M.2. Példák a számok gépi megjelenítési, tárolási módjaira178 

M.2.1. példa 

a. Írjuk fel az N = –194 ún. 9-es komplemensét! 

b. Írjuk fel az N = –194 ún. 10-es komplemensét! 

Mindkét komplemensképzésnél feltételezzük, hogy 4 tízes számrendszerű számjegyet tudunk 
tárolni, de a legnagyobb helyiértéken álló szám az előjelet fogja kódolni. 

Kidolgozás: Először 194-nek képezzük az úgynevezett kilences komplemensét. Utána pedig 
ugyanennek a tízes komplemensét is meghatározzuk. 

a. Ha kilences komplemenst képzünk, akkor minden számjegyet ki kell egészítenünk 
kilencre. Mintha N-et kivonnánk 9999-ből. Tehát a négyes kiegészítve 5. A 9-hez nullát 
kell képzeletben hozzáadni, tehát ott egy 0 keletkezik. Egyesnél 8-as, és a negatív előjel 
megjelenik, mint egy kilences az elején: Ni = 9805. 

b. Ha 10-es komplemenst képzünk, akkor nagyon egyszerű dolgunk van, ehhez egyet 
hozzá kell adni és ellenőrizhetjük, hogy ez a szám valóban olyan-e, hogy az eredeti szám 
abszolútértékét 10 ezerre egészíti ki. Ha valaki utána számol, akkor látja, hogy valóban 
így van. Nk = Ni + 1 = 9806. (Nk az eredeti N abszolút értékét 10 000-re egészítené ki.) 

Megjegyzések: ilyen komplemensekkel nem lesz sok dolgunk, inkább a bináris számokéval, 
mert a számítógép belső műveletvégző egysége is azt használja. Az aritmetikai-logikai 
egységben (rövidítése: ALU) van egyes komplemens képző, a kettes komplemens képzés kicsit 
komplikált a számítógépnek, de az egyes nagyon egyszerű, mert minden számjegyet az 
ellenkezőjére kell fordítani, hiszen ott csak egyes és nullás lehet. Ha az egyik van, akkor írjuk 
a helyébe a másikat; ezt bitenkénti invertálásnak nevezik. Összeadó mű van az ALU-ban, tehát 

                                                 
177 Az ilyen kódrendszert idegen szóval irreducibilis kódolásnak nevezik. 
178 Ezek a példák a dr. Csáki Frigyes szerkesztette [1] könyvből származnak (pp. 443.). 
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ha egyet hozzáad az egyes komplemenshez, akkor már meg is van a kettes komplemens; és arra 
van szükség a kivonáshoz, ha összeadó művel kivonást akarunk végezni. 

M.2.2. példa 

a. Adjuk meg az N = +101012 számot előjelbittel! 
b. Adjuk meg az N = -101012 számot előjelbittel 1-es és 2-es komplemens kódban! 

Ha az alábbiakban már csak binárisban leszünk, akkor a kis kettest nem fogjuk állandóan kiírni.  

Kidolgozás: az előjelbittel együtt 6 bináris számjegyet fogunk alkalmazni, azaz a rögzített 
szóhosszúság: 6 bit. A jobb áttekinthetőség érdekében az előjelbit után egy szóközt teszünk. 

a. A pozitív szám előjel bitje 0, és a szám maga egyenes kódban marad. Tehát egyszerűen 
csak le kell írni azt a számot a nulla után, amelyik az a. feladatban szerepel: 

(Ni = Nk) = N =0 10101. 

b. A negatív számnál az egyes komplemens képzés úgy történik, hogy minden egyes bitet 
az ellenkezőjére váltunk és tudjuk azt, hogy az előjel bit az 1 lesz. Kettes komplemenst 
úgy kapunk, hogy hozzáadunk 1-et: Ni = 1 01010  Nk = Ni + 1 = 1 01011. Egyébként 
úgy is lehet kettes komplemenst kapni, hogy jobbról az első egyesig leírjuk az eredeti 
számot, és csak az utána lévőket invertáljuk. Nos, ez az, ami bonyolult az aritmetikai-
logikai egységnek. 

Megjegyzés: egyenes és 1-es komplemens kódban két különböző, + és – nulla is létezik: 0 000 
és 1 000, illetve 0 000 és 1 111, tehát olyan nulla is lehet, hogy van egy 1-es előjelbit és utána 
is csupa 1-es van. Az 1-es azt jelenti, hogy a szám negatív, tehát az utána lévő számok 
komplemens kódban vannak, és ha azt visszaalakítom, akkor csupa 0-át kapok. 2-es 
komplemensben csak egyetlen nulla van: 0 000. 

M.2.3. példa 

Nézzük meg, mi van akkor, ha eltérő hosszúságú számoknak kell meghatározni az egyes és 
kettes komplemens kódját! Adott két negatív bináris szám: NA = -101101 és NB  = -101 

Most a rögzített szóhosszúság: 7 bit. Mindkettőnek írjuk fel az 1-es és 2-es komplemensét! 

Kidolgozás: először NB-t kiegészítjük 3 nullával: NB = ‒ 000101. Ezáltal ugyanolyan 
hosszúságú lesz, mint az első szám. Mindkét szám abszolútértéke elé gondolunk még egy-egy 
nullát. És ezután azt csináljuk, hogy mindegyik számjegyet az ellenkezőjére váltjuk. Az első 1-
es az előjelbitnek felel meg, a többi pedig az eredeti szám számjegyeinek az invertáltja, tehát 
összesen 7 bináris számjegyünk lesz. Kettes komplemenst úgy kapunk belőle, ha 1-et 
hozzáadunk. És ezt az NB számmal is megcsinálhatjuk. Először leírjuk az előjelbitet és utána 
mindegyiket az ellenkezőjére váltjuk, majd 1-et hozzáadunk. (Lásd az alábbi képleteket.) 
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M.3. Példák két alapműveletre kettes számrendszerben (összeadás, kivonás 
egyenes kódban és komplemenskódban, valamint összeadás BCD-
kódban)179 

M.3.1. példa 

Végezzük el a kijelölt műveleteket180 bináris számokkal is! 

a. 29+19=?  b. 18-19=?  c. 12,750+6,125=?  d. 12,125-6,750=? 

Kidolgozás: először decimálisan, majd binárisan az a. és a b. megoldása 

 
M.4. ábra. Műveletek egészszámokkal egyenes kódban 

A c. és a d. megoldása először decimálisan, majd binárisan: 

 
M.5. ábra. Műveletek racionális számokkal egyenes kódban 

M.3.2. példa 

Végezzük el a kijelölt műveleteket bináris számokkal úgy, ahogy a számítógép csinálja, 
amelyiknek csak összeadó műve van a processzorában, hacsak nincs beépítve egy matematikai 
társprocesszor, mert akkor mást is tud! A megoldandó példák decimális számokkal felírva: 

a. 24-12=?  b. 13-7=?  c. 7-13=?  d. 24-(-6)=? 

Kidolgozás: 

a) Tehát a 24-12 kiszámolásához előbb a 12-t átalakítjuk kettes komplemensbe úgy, 
hogy 6 bináris számjegyet használunk. Tudjuk, hogy az eredmény 12 lesz, és ezt az 
M.6. ábra alján lehet is látni (egy négyesből meg egy nyolcasból áll). A bináris 12, 
azaz a 001100 kettes komplemense úgy keletkezik, hogy hátulról az első egyesig 
leírjuk a számot, vagyis az 100-át, majd a többit az ellenkezőjére fordítjuk. 

 
M.6. ábra. Művelet egészszámokkal komplemens kódban 

                                                 
179 Ez és a következő két példa is a dr. Csáki Frigyes szerkesztette [1] könyvből származik (pp. 444-445.). 
180 A megoldás során a bináris műveleteknél is ügyelni kell a következő helyiértékre való átvitelre (1-es 
hozzáadására). 
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Tehát itt képzeletben lenne két 0, egyébként a 8, 16, 32 vagy 64 bites rekeszben nagyon 
sok nulla van, azok mind egyessé válnak. Most pedig a két bináris számot összeadjuk, 
és akkor az eredmény elején 1-es lesz, amely most elvész, de azzal nem törődünk. 

b) Ha a 13-ból kell 7-et kivonni, akkor mivel a 7 páratlan, ezért az alsó helyértéken az 
1-et le kell írni, és utána a többit már ellenkezőjére kell váltani. Az előttük lévő 
képzeletbeli nullákból viszont egyesek lesznek (M.7. ábra). 

 
M.7. ábra. Egészszám kivonása komplemens kódban 

A két bináris szám összeadása után megint elvész egy számjegy az elejéről, és az 
eredmény tényleg 6. 

c) Nézzük meg a 7-13-at! Felülre a 7-et írjuk, és alá jön a 13, de kettes komplemensben. 
Ez látható az M.8. ábrán. 

 
M.8. ábra. Nagyobb egészszám kivonása komplemenskódban 

Az eredmény elején egy 1-es van, az egy előjel bit, és azt mutatja, hogy az a szám, 
amelyik ezután következik, az kettes komplemensben van. Tehát ha szeretném az 
abszolút értékét megtudni, akkor ezt kettes komplemensbe kell alakítani. Jobbról az első 
egyesig leírjuk a számjegyeket: 10, majd a többit invertáljuk: 001, és akkor valóban 
001102=6-ot kapunk, de az eredmény előjelbitje mutatta, hogy negatív számként kell 
értelmezni. 

d) Ha 24-ből kell -6-ot kivonni, akkor – eltekintve a két mínuszjel egymást kioltó 
hatásától – lehet olyat is csinálni, hogy elkészítjük a 6-nak a kettes komplemensét, 
tulajdonképpen azt az M.8. ábrán láttuk, csak több számjegyre van szükségünk, 
ezért még két 1-est írhatunk az elejére: 1111010. Ez is a -6-nak felel meg, és akkor 
ezt kivonjuk, de ezt most közvetlenül csináljuk, mintha lenne egy külön kivonó-
művünk is. Nézzük meg az M.9. ábrán, mit kapunk! Végül maradt 1, de ez már nem 
tárolódik, lecsordul innen. És az elöl álló számjegy mutatja, hogy az eredmény 
pozitív és megfelel a 30-nak. 

 
M.9. ábra. Komplemens kódú negatív egészszám kivonása 
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Ha a kivonást is kettes komplemenssel számolnánk ki, akkor a -6-ot (a 6 kettes 
komplemensét) ismét kettes komplemensbe kellene alakítani, majd azt a 24 bináris 
alakjához lehet adni. Ez látszik az M.9. ábra jobb oldalán. Középen, az előjelbit előtt 
keletkező számot, amelyet már abba a rekeszben nem lehet tárolni, átvitelnek 
nevezik181. A számítástechnikában válik igazán fontossá, hogy rögzített szóhosszban 
(előjel+szám) gondolkodjunk, mert a túlcsordulás nem mindig hiba. Valódi 
túlcsordulás, azaz a szám mérete nagyobb a tárolóhely méreténél, csak azonos előjelű 
számok esetében fordulhat elő. Ha átvitel történik az előjelbitre, de nincs átvitel 
(túlcsordulás) az előjelbitről, vagy fordítva: nincs átvitel az előjelbitre, de van 
túlcsordulás, akkor az eredmény nem fér a tárhelybe, azaz valódi túlcsordulásról 
beszélhetünk. 

M.3.3. példa 

Adjunk össze két negatív számot azt feltételezve, hogy csak 5 bites rekesz áll rendelkezésünkre!  

Nézzük a következő példát! -9+-8=? 

Kidolgozás: A végeredményt tudjuk, az -17. A bináris megoldáshoz vesszük a 9-nek a 
megfelelőjét, amely úgy néz ki, hogy van a decimálisban egy 8-as, meg egy 1-es. Tehát 
binárisban ez így néz ki: 01001, ha teszünk elé egy 0-s előjelbitet. A 8-as pedig úgy néz ki, 
hogy csak egyetlen egy 1-es van benne, amelyik a 8-nak felel meg: 01000. Mindkét szám kettes 
komplemensére van szükség, amelyet úgy kapjuk meg, ha jobbról leírjuk a számokat az első 
egyesig, és a többit az ellenkezőjére változtatjuk. Most ezeket kell összeadni. Ez látszik az 
M.10. ábrán. 

 
M.10. ábra. Kettes komplemensek összeadása kis szóhosszúsággal 

A keletkező átvitel most is elvész, de -17 helyett, kaptunk +15-öt, mert ha alsó négy helyen 1-
esek vannak, az 15-öt ér. És ráadásul az előjelbit 0, az meg pozitívot jelent. Tehát ez nyilvánvaló 
hiba és úgy lehet kivédeni, hogy nagyobb szóhosszúsággal dolgozunk, tehát ha pl. 5 helyett 6 
bitet használhatunk, akkor az eredmény helyes lesz. Ez látszik az M.11. ábrán. 

 
M.11. ábra. Kettes komplemensek összeadása megfelelő szóhosszúsággal 

Amit kaptunk, azt át kell tenni kettes komplemensbe, mert a negatív előjelre utaló 1-es előjelbit 
„ezt írja elő”. Most jobbról leírjuk az egyest és utána a többit ellenkezőjére váltjuk, így 

                                                 
181 A hivatkozott [1] Irányítástechnikai kézikönyvben ezt körátvitelnek nevezik, ugyanis van arra lehetőség az 
aritmetikai-logikai egységben ‒ forgató (rotate) gépi utasításoknál jöhet szóba ilyen jellegű átvitel ‒, hogy ez nem 
vész el, hanem pl. hozzá lehet adni egy számhoz, de most kettes komplemensben dolgozunk, ezért nincs rá szükség. 
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megkapjuk az eredmény abszolútértékét: 0100012=17, és eredetileg volt az elején egy egyes, és 
az megfelel a negatív előjelnek, tehát a végeredmény valóban: -17. 

M.3.4. példa 

A következő példákban egyes komplemens kódban történő műveletekről lesz szó, amelyeket 
leginkább az informatikai szakokra járók nézzék meg, a többieknek nem nagyon van rá 
szükségük. Két új fogalmat alkalmazunk, az egyik az inkrementálás, a másik a dekrementálás. 
Az inkrementálásnál 1-et hozzáadunk valamihez, a dekrementálásnál pedig 1-et kivonunk, és 
ilyenkor, ha egyes komplemens kódban vagyunk, akkor az előjelbit előtt keletkező átvitelt 
figyelembe kell venni. Összeadásnál inkrementálunk vele, kivonáskor meg dekrementáljuk az 
eredményt. Érdekességként vannak itt ezek a példák, tehát nem kell izgulni miattuk, mert nem 
valószínű, hogy ilyen feladat előfordulhat a dolgozatokban. 

a. 7-8=?  b. 15-7=?  c. -7-8=?  d. 15-(-7)=? 

Kidolgozás:  

a) A végeredményt tudjuk, az -1. A megoldás az M.12. ábrán látható. Most a 8 bináris 

 alakjának (01000) minden bitjét invertáljuk. 

 
M.12. ábra. Művelet egyes komplemens kódban 

A végeredmény abszolút értékét egyes komplemensben kapjuk: 00001, és az elöl álló 
előjelbitet érvényesítjük.  

b) A végeredményt tudjuk, az 8. A megoldás az M.13. ábrán látható. Most a 7 bináris 
alakjának minden bitjét invertáljuk. Az összeadás után keletkező átvitellel 
inkrementálni kell az összeget. 

 
M.13. ábra. Művelet egyes komplemens kódban inkrementálással 

c) A végeredményt tudjuk, az -15. A megoldás az M.14. ábrán látható. Most mindkét 
szám abszolút értéke bináris alakjának minden bitjét invertáljuk. Az összeadás után 
keletkező átvitellel inkrementálni kell az összeget. 
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M.14. ábra. Egyes komplemensek összeadása (inkrementálással) 

A végeredmény az 1-es előjelbit miatt negatív, az abszolút értéke pedig a végeredmény 
egyes komplemense: 011112=15. Tehát a kijelölt művelet végeredménye valóban: -15. 

d) A végeredményt tudjuk, az 22. A megoldás az M15. ábrán látható. Most a 7 szám 
abszolút értéke bináris alakjának minden bitjét invertáljuk. A kivonás után keletkező 
átvitellel dekrementálni kell az összeget. Az 101102 éppen a decimális 22 egyenes 
kódban. Tehát a kapott eredmény helyes. 

 
M.15. ábra. Egyes komplemens kivonása (dekrementálással) 

M.3.5. példa 

Két egészszámot kell összeadni BCD aritmetikával. Az elvégzendő művelet: 22+18. 

Kidolgozás: 

A végeredményt (40) tudjuk; jó lesz az eredmény ellenőrzéséhez. A BCD aritmetika 
alkalmazásakor arra kell ügyelni, hogy ha 9-nél nagyobb szám keletkezik az egyik decimális 
számjegynek megfelelő 4-bites számcsoport helyén, akkor ahhoz hozzá kell adni a 6 korrekciót 
binárisan, mert a következő, nagyobb helyiértékű négyes csoportra történő átvitel csak 10-et ér, 
és nem 16-ot, ezért a különbséggel korrigálni kell a részösszeget. A megoldás az M.16. ábrán 
látható. 

 
M.16. ábra. Összeadás BCD aritmetikával 
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A kapott eredmény BCD-kódban van, tehát az első négybites csoport értéke az 1002=4-nek 
megfelelően: 40, és a másodiké természetesen: 0, tehát a végeredmény helyes. 

M.4. példák logikai áramkörök tervezésére (logikai alapműveletek, 
azonosságok, egyszerű kapu, félösszeadó tervezése logikai kapcsolatok 
alapján)  

Emlékeztető: A tankönyvekben többfajta műveleti jelsorozatot használnak a logikai 
műveleteknél. Pl. a logikai szorzásra (diszjunkció, vagy ÉS művelet) is a pontot, esetleg 
csillagot, vagy semmit, mint az algebrában; logikai összeadásra (konjunkció) a + jelet, a negáció 
(logikai tagadás) az felülvonás szokott lenni, de a logikai kapcsolástechnikában és a 
mesterséges intelligenciában, általában a matematikában van egy másik szokásos jelölés is, 
amelyik egy kicsit a halmazműveletekhez hasonló műveleti jeleket alkalmaz. A VAGY (logikai 
összeadás) és az UNIO elég közel áll egymáshoz, mint ahogy az ókori Rómában az U meg a V 
nem volt megkülönböztetve. Itt a VAGY kapcsolatot egy V-szerű jellel jelöljük és a logikai 
szorzást, amelynek jelölésére egy fordított V betűt alkalmazunk, ‒ hasonlít a fordított U-ra, 
amelyik a halmaz műveleteknél a metszet jele volt. A negációt most úgy jelöljük, hogy a változó 
vagy a zárójel elé egy  jelet teszünk. Az ekvivalencia jelölésére egymással szembe mutató 
nyilat alkalmazunk: , esetleg: ↔. Az antivalencia (az ekvivalencia ellentéte), vagy KIZÁRÓ 
VAGY műveletnek a jele egy körben lévő + jel: . Zárójelezni itt is lehet és az azonosságot a 
képletekben három vízszintes vonallal jelöljük. És van a következtetésre alkalmas implikáció 
művelet, amely itt egy előre felé mutató nyíl: , esetleg →, de van olyan jelölése is, amelyik 
egy fekvő U betűre hasonlít: . Néhány logikai művelet szokásos jelölését tartalmazza az M.4. 
táblázat. 

 
M.4. táblázat. Néhány logikai művelet szokásos jelölései182 

Az M.5. táblázaton lehet látni a különböző műveletek ún. igazságtábláját, de úgy, hogy a logikai 
érték rövidítése van beírva, hogy hamis-e, vagy igaz. A legfontosabb ekvivalenciák, a 
kommutativitás és az asszociativitás, vagyis felcserélhetőség és a zárójelezhetőség. Van azért 
még egy pár, pl. a beszorzásnak megfelelően a disztributivitások, a VAGY-al és az ÉS-sel 
felírva. És az is jól ismert, hogy ha egy logikai változóhoz hozzáadunk egy hamis logikai 
értékűt, attól az még az eredeti logikai értékét őrzi, de ha egy ÉS kapcsolatba szeretnénk 
ugyanezt az eredményt, akkor már az igazzal kell ÉS kapcsolatot létrehozni. Ha bármilyen 
logikai változóhoz hozzáadjuk az igazat, akkor a végeredmény igaz lesz. De ha a hamissal 
szorozzuk meg, akkor az eredmény hamis lesz. És az A VAGY A az biztosan igaz, de 
egyszerre az A ÉS A, az nem lehet igaz, tehát az hamis. 

                                                 
182 Forrás: http://trafo01.uw.hu/10F1_prelm/24_prelm.html 
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M.5. táblázat. Néhány logikai művelet szemléltetése igazságtáblával 

A legfontosabb ekvivalenciák az alábbiak lesznek: 

1. Kommutativitás:  A B  B A, A B  B A és A B B A 

2. Asszociativitás:  A  (B C)  (A B)  C  és (A B) C  (A B) C 

3. Disztributivitások: A (B C)  (A B)  (A C) és A  (B C)  (A B)  (A C) 

4. A  Hamis  A  és A  Igaz  A 

5. A  Igaz  Igaz  és A  Hamis  Hamis 

6. A  A  Igaz  és A  A  Hamis 

7. Kettős tagadás:  ( A)  A (Ez a híres kettős tagadás törvénye.) 

8. A B  (A B)  (B  A) 

9. A B A B   (Implikáció kifejezése másképp) 

10. De Morgan azonosságok:  (A  B)  A  B és  (A  B)  A  B 

11. A  (A  B)  A   és A  (A  B)  A 

12. (A  A)  A   és  (A  A)  A 

M.4.1. példa a zárójel felbontására 

A disztributivitást szemléltetjük igazságtáblával az (A B) C logikai függvénynél (M.6. 
tálázat): 

 
M.6. tálázat. Disztributivitás szemléltetése igazságtáblával 
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M.4.2. példa azonosság igazolására 

Igazságtáblával kell igazolni az A B (A B)  (B A) azonosságot. A megoldást az M.7. 
táblázat szemlélteti.  

 
M.7. táblázat. Az A B  (A B)  (B  A) szemléltetése igazságtáblával 

Az utolsó oszlopban csupa igaz érték található, így az azonosság érvényes. 

M.4.3. példa 

Állítsuk elő a kizáró vagy (antivalencia) kombinációs logikai hálózatát a vagy, az és, valamint 
a negáció segítségével!  

Kidolgozás:  

Felírjuk az ekvivalencia képletét: A B  (A B)  (B  A)  (  A  B)  (  B  A) 

Elvégezzük az ekvivalencia tagadását, miközben alkalmazzuk a második De Morgan-féle 
azonosságot: A B  ( A B) {( A B)  ( B A)}  (A B)  (B A). A kombinációs 
logikai hálózat kapcsolási rajza az M.17. ábrán látható. 

 
M.17. ábra. A kizáró vagy kombinációs logikai hálózata 

A fentieket olyan igazságtáblával is szemléltetjük, amely a logikai műveleteket a műszaki 
gyakorlatban szokásosan jelöli, azaz pl.  és , továbbá az igaz logikai 
értéknek 1, míg a hamisnak 0 felel meg az M.8. táblázatban. 

 
M.8. táblázat. A kizáró vagy azonosságának igazságtáblája logikai tervezéshez 
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M.4.4. példa  

Állapítsuk meg, hogy mi a rendeltetése az M.18. ábrán látható kombinációs logikai 
hálózatnak!? 

 
M.18. ábra. Egy bináris kapuáramkör vázlata 

Kidolgozás:  
C=(A K1)  (B K2) Műszaki jelöléssel: C=AK1+BK2  

Ha K1=Igaz és K2=Hamis, akkor C=A.  

Ha K1=Hamis és K2=Igaz, akkor C=B. 

Tehát ez egy bináris kapu-áramkör, vagyis vezérelni tudjuk a K1, K2 segítségével, hogy az A 
vagy a B kerüljön a C kimenetre. 

Megjegyzés: a vezérlésre nem használatos K1=K2 esetén, ha Ki=Hamis, akkor C=Hamis, de ha 
Ki=Igaz, akkor C=A B, illetve műszaki jelöléssel: C=A+B. Hogyan lehetne úgy átalakítani a 
kapcsolást, hogy egyetlen vezérlővezeték is elegendő legyen, és a fenti bizonytalanság is 
megszűnjön? A megoldás az M.19. ábrán látható. 

 
M.19. ábra. Egy vezérlőjelű, bináris kapuáramkör vázlata 

Ha a K=igaz, akkor C=A, de ha K=hamis, akkor C=B. Az alsó ÉS kapu invertáló bemenete 
biztosítja, hogy a két ÉS kapura mindig eltérő logikai értékű jel jusson a K vezetékéről. 

M.4.5. példa a bináris fél-összeadó egyszerű kivitelezésére  

A bináris fél-összeadóban az átvitelt (C), a carry-t az összeadandók konjunkciója (logikai 
szorzás, azaz ÉS kapu) állítja elő. Egyszerű megoldást kapunk, ha ezt is fölhasználhatjuk az 
eredményt előállító antivalenciához, mert akkor az összeg, vagyis az S (summa) esetleg 
ugyanannyi kapuáramkörből megvan a C-vel együtt, mint önmagában volt az antivalencia, 
amely állt két ÉS kapuból és egy VAGY kapuból. Az ÉS kapuknál még egy-egy negáció is volt, 
de most majd csak egyre lesz szükség. Bizonyítsuk be, hogy az A B (A B) C, illetve 

műszaki jelöléssel az    azonosság fennáll! 
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Algebrai kidolgozás: 

(A B)   (A B) (A B)  ( A B)  A  ( A B)  B  ( A B)  (A A  A B)  

 (B  A  B  B)=(A  B)  (B  A)  q. e. d.  

Tehát itt a C helyébe a C-nél beírjuk azt, hogy A ÉS B, de akkor használjuk a de Morgan-
azonosságot, erre a A ÉS B-re, és akkor A VAGY B lesz belőle. És ezután végzünk még 
egy kis logikai szorzást, azaz az A VAGY B-vel külön-külön szorzunk. Az A-val szorozzuk a 
második zárójelet, ahol két negáció van és a B-vel is, és a kettőt a VAGY művelettel 
összekapcsoljuk. Ezután figyelembe vesszük azt, hogy az A ÉS A az biztosan hamis, de ha 
amellett áll a VAGY A B, akkor az már A B-t ad. És ugyanezt meglehet csinálni a B és 

B-vel is, illetve az előtte álló VAGY művelettel is, és akkor kapunk egy B A-t. Ugyanez 
műszaki jelölésekkel levezetve: 

 
 

Az M.20. ábrán látható egy fél-összeadó a lehető legkevesebb logikai kapuáramkörrel, és ennek 
megfelelően a lehető legkevesebb elektronikus eszközzel előállítva. 

 
M.20. ábra. Bináris fél-összeadó minimalizált kapuáramkörrel megvalósítva 

Hf.: ugyanennek beláttatása igazságtáblával. 

M.5. Példa egyszerű robotra (összetett feltételrendszer alapján 
meghatározható/levezethető a robot reagálása) 

A mesterséges intelligencia is használja a legegyszerűbb logikát, az ítéletkalkulust, amelynek 
szimbólumait nagybetűkkel jelölik. Az ítéletkalkulus ún. atomi mondatokból épül fel. Egy 
atomi mondat egy tovább nem bontható elem, kijelentés, amely igaz vagy hamis lehet. Az 
összetett mondatok egyszrű mondatokból és összekötőjelekből épülnek fel. Mondatnak 
nevezünk egy atomi mondatot vagy egy összetett mondatot. Az összekötőjelek a már megismert 
logikai műveletek jelei. Ha rögzítettük az atomi mondatok igazságtartalmát, akkor azokból már 
meg kell tudnunk határozni az összetett mondatokét is. Ehhez az összekötőjelek által 
meghatározott operátorok igazságtartalmát kell megadni. Ezt általában igazságtáblával183 
szokták szemléltetni. Példaként tekintsünk egy feladatot a [4] tankönyv Fejezetek a mesterséges 
intelligencia területéről c. részéből (pp. 337-469.)!  

Egy robot tudásbázisában az alábbi mondatok vannak kódolva: 
Ha zárva az ajtó, akkor a robot visszafordul. 
Ha nyitva az ajtó, akkor a robot bemegy a raktárba. 
A robot nem fordul vissza. 

                                                 
183 Az igazságtáblával igazolható a következmény, és ennek az eljárásnak előnye, hogy mechanikussá tehető a 
következtetés a szemantika ismerete nélkül. „A következtetés teljes, azonban elég körülményes. Elég 
belegondolni, hogy az ítéletszimbólumok növekedésével exponenciálisan növekszik a lehetséges modellek száma. 
n szimbólum esetén 2n eset van.” [4] (pp. 401.) Érthető, hogy más következtetési szabályokat is alkalmaznak.  
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Igazságtáblával kell azt igazolni, hogy ezekből az következik, hogy a robot bemegy a raktárba.  

Kidolgozás: 

Nyitott ajtó esemény jele legyen A, s a B jelentse azt, hogy a robot visszafordul, C azt, hogy a 
robot bemegy a raktárba. Tehát ezekből a mondatok úgy építhetők fel, hogy a D esemény azt 
jelenti, hogy ha zárva az ajtó, akkor a robot visszafordul. Tehát a NEM A, azaz a csukott ajtó 
implikálja a B-t, azt hogy a robot visszafordul: D= A B. A második mondat szerint, ha nyitva 
az ajtó, akkor a robot bemegy a raktárba. Ha nyitva az ajtó, akkor az A logikai értéke igaz. Az 
A implikálja a C-t, hogy a robot bemegy a raktárba: E=A C. Az utolsó mondatot, hogy a robot 
nem fordul vissza, vagyis az F eseményt, logikailag a NEM B jelenti: F= B. Összefoglalva: 

D= A B, 

E=A C, 

F= B. 

Azt kell megmutatnunk, hogy egy gép logikai függvénye megegyezik azzal, hogy ez a három 
logikai változó, vagyis a D, E és F egyszerre igaz, tehát ha ÉS kapcsolat van közöttük, akkor a 
logikai szorzat is igaz értékű. Úgy mondják, hogy minden modellben a G implikálja a C-t, azaz, 
hogy a robot bemegy a raktárba. Tehát ilyenkor fölírja az ember az A, B és C variánsait, de 
szükség van a NEM B-n kívül a NEM A-ra is, mert a NEM A implikálja a B-t. Nézzük meg az 
M. 9. táblázatot! Ahol az A hamis, és a B is az, csak az első két helyen fordul elő, a többi az 
igaz. A implikálja a C-t, ezért meg kell nézni, hogy hol igaz úgy az A, hogy a C az hamis. Azokat 
megkeressük; két ilyen van. A G az három logikai változónak az ÉS kapcsolata: G=D E F, 
ezért meg kell keresni, hogy melyiknél igaz mind a három; ilyen csak az alulról a harmadikban 
van, és akkor ebből következik, hogy G implikálja a C-t (G C), az minden egyéb esetben igaz, 
de még meg kell nézni, hogy van-e, ahol a G igaz és a C hamis; ilyen nincs. Tehát igazoltuk, 
hogy a kis robot ilyen feltételek mellett bemegy a raktárba. 

 

M. 9. táblázat. A robot-kocsira vonatkozó kijelentések igazolása 

Az utolsó oszlop csupa igaz értéket tartalmaz, így q. e. d. 

Megjegyzés: a különféle logikai műveletek, logikai kapu áramkörök, ilyenekből felépített 
kombinációs logikai hálózatok már meglehetősen bonyolultak, ezért nem olyan számításokkal 
és táblázatokkal követik a szakemberek, mérnökök, mint ahogy azt a dolgozatban majd számon 
kérik, hanem vannak olyan eszközeik, mint pl. kódgenerátor, logikai analizátor és így tovább, 
amelyek nagyon gyors ellenőrzést tesznek lehetővé, hogy amit kigondoltak, az valóban jól 
működik-e, illetve a vezérlési tervek optimalizálását is számítógéppel oldják meg [5]. 
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M.6. Megoldandó feladatok és azok eredményei  

A példákhoz hasonló megoldandó feladatokat ismertettük, megadva ellenőrzési lehetőségként, 
azok megoldását vagy végeredményét. A sorszámok előtt lévő F betű utal arra, hogy feladatról 
van szó. 

F.1. Bináris szám tízesbe konvertálása: 110101,011(2) = ?(10) Végeredmény: 53,375 

F.2. Olyan bináris szám tízesbe konvertálása, amelyiknek végtelen, szakaszos kettedes  

 

 

F.3. BCD-kódú természetes szám konvertálása:  

a. 1001 0111 0000 0001 0110BCD=?(10)=?(8)=?(2)=?(16)   

b. A bináris egyenes kód hossza hány százaléka az eredeti BCD-kód hosszának?  

Végeredmény: a. 97016=2753708=101111010111110002=17AF8H és  b. 85%. 

F.4. BCD-kódú, a=m·Rk alakú szám felírása, ha m=0001,01101001BCD és k=0010 BCD; a=?  

Végeredmény: a=169. 

F.5. Végezzük el a következő műveletet kettes komplemenssel, ha 16 bites rekeszünk van: 
70-52! Végeredmény (M.21. ábra): 

 

M.21. ábra. Kisebb szám kivonása kettes komplemensben 
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F.6. Végezzük el a következő műveletet kettes komplemenssel, ha 16 bites rekeszünk van: 
52-70! Végeredmény (M.22. ábra): 

 
M.22. ábra. Nagyobb szám kivonása kettes komplemensben 

F.8. Készítse el annak a diszkrét forrásnak a Shannon-féle bináris forráskódját184, amelynek 
az angol ábécé betűivel jelölt szimbólumai a következő valószínűségekkel fordulnak elő 
az üzenetben: P(A)=0,1 P(B)=0,3 P(C)=0,2 és a P(D)=0,4! A megoldás ellenőrzéséhez az 
M.23. ábra mutatja a végeredményt. 

 
M. 23. ábra. A Shannon-féle kódolási feladat végeredménye 

 A D kódja azért áll két nullából, mert ha az előfordulási valószínűségét, vagyis a 0,4-et 
megszorozzuk 2-vel, 0,8-at kapunk és csak a második szorzás után, 1,6-nál, tehát 
másodjára jelenik meg az 1-es, és ez mutatja, hogy kételemű a kódszó. Ha nem így lenne, 
csak egy 0 lenne, akkor a B kódja, a 01 nem lenne értelmezhető, mert az első 0-t már D-
nek venné a dekódoló. Tehát ezért jó ez a két 0 a D-nél; és természetesen a többi is jó. Az 
eredményről azt is látjuk, hogy minél kisebb valószínűségű egy üzenetszimbólum, annál 
hosszabb, vagyis több bitből álló bitsorozat a kódszava, mint a morzekódnál. Az eredmény 
ellenőrizhető az eredeti Shannon-féle algoritmussal [3] készült programmal (M.10. 
táblázat) is. A táblázatban az egyes szimbólumok információtartalma a valószínűségek 
alatti sorban található.  

                                                 
184 Ez a törtek bináris alakjának egy sajátos alkalmazását igényli. 
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M.10. táblázat. Shannon-kódok ellenőrzése Excel-programmal 

A forráskódoló hatásfoka az információelméleti entrópia és az átlagos kódhosszúság 
hányadosa: fk=H/látl. Ez százalékban is értelmezhető. A diszkrét üzenetforrás 
redundanciája (terjengőssége): R=1-Hrel, ahol Hrel relatív entrópia, vagyis a maximális 
entrópiához viszonyított entrópia: H/Hmax. Az entrópia akkor maximális, ha minden 
szimbólum ugyanakkora valószínűséggel fordul elő. Ebben az esetben Hmax =ldn 
bit/szimbólum, ahol ldx=log2x a kettesalapú logaritmusfüggvény rövidített jelölése. „A 
redundanciát százalékban szokás megadni, és nyilvánvaló, hogy a legjobb 
szimbólumkihasználtság esetén R=0, míg ha R=100%, akkor nincs információátvitel. 
Tévedés lenne azonban minden esetben a redundancia csökkentésére törekedni. Így pl. a 
különböző nyelvek természetes redundanciája teszi lehetővé azt, hogy egy távirat szövegét 
akkor is megértsük, ha hiányoznak betűk, vagy hiba folytán helytelen betűk kerülnek bele” 
[6] 

F.9. Egy esemény bekövetkezésének valószínűsége P(X1)=0,125. Hány bit-nyi 
információhoz jutunk, amikor értesülünk ennek az eseménynek a bekövetkezéséről?  

Végeredmény: I1=3 bit. 

F.10. az M.4.4. példáé (Bizonyítsuk be, hogy A B  (A B) C !), s végeredménye az 

M.11. táblázatban van, ahol a : XOR, : OR, : AND és : NOT jelölést alkalmaztuk. 

 
M.11. táblázat. Az M.4.4. példa ekvivalenciájának szemléltetése igazságtáblával  

F.11. 3 bites dekóder működését kell értelmeznie. Milyen bináris számjegyeket kell adni 
az M.24. ábrán látható dekóder A, B és C jelű bemenetére, hogy a 6. sorszámú vezérlési 
pont legyen aktív, vagyis az igaz logikai értéknek megfelelő 1-es szinten legyen?! 
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M.24. ábra. 3 bites dekóder vázlata 

Végeredmény: A=0 és B=C=1. A műszaki rajzolvasás szabályát betartva ez megfelelne a 6 
bináris alakjának, vagyis az 1102-nak. 

F.12. Készítse el az M.25. ábrán látható 3 bemenetű NAND kapu185 igazságtábláját! A 
végeredményt az M.12. táblázat szemlélteti, a másik megoldást pedig az M.13. táblázatban 
találja a korábbi matematikai jelölésekkel.  

 
M.25. ábra. NAND kapu jelképi jelölése 

 
M.12. táblázat. A 3 bemenetű NAND kapu igazságtáblája 

 
                                                 
185 A de Morgan-azonosság (M3) képletében a logikai szorzatot ABC jelöli, a negációt pedig felülvonás. 
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M.13. táblázat. A 3 bemenetű NAND kapu igazságtáblája, az egyik de Morgan-féle azonosság 
felhasználásával 

Megjegyzés: a DTL-kapcsolású (dióda-tranzisztor-logika), ún. negatív logikájú 
elektronikus áramkör is az (M3) képlet szerinti de Morgan-azonossággal valósítja meg a 
NAND kaput ([1] pp. 386.). Másik megnevezése: DIL-kapcsolás (dióda-inverter-logika). 
A kapcsolási rajz az M.26. ábrán látható. 

 
M.26. ábra. DTL-kapcsolású NAND kapu 

F.13. A billenő áramköröknél (a flip-flop órajeléhez képest valamennyit késik a kimeneti 
változás) előírják a maximális órajel-frekvenciát: fmax=1/Tmin (M.27. ábra). Mi történik, ha 
ezt túllépik? 

 
M.27. ábra. Billenő áramkör maximális órajel-frekvenciája. Forrás: [7] 
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Megoldás: „nagyobb frekvencia esetén nem garantált a helyes működés” [7]. (fmax 
növelhető az eszköz hűtésével. Sok amatőr így próbálja fokozni számítógépének 
sebességét.) 
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186 A Gépipari Tudományos Egyesület műszaki folyóirata. 


