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V. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

1. INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA (IT) ELEMEI

Az emberi megfigyelés eredménye adatok halmaza. Az adatok feldolgozásának és értelmezésének eredménye
pedig az ismeret. Az ismeretek elmélet(ek)be foglalása a tudás. A tudás képessé teszi az embert jelenségek
lefolyásának előjelzésére, természeti folyamatok hasznosítására, sőt irányítására. Hová helyezhetjük el ebben a
leegyszerűsített filozófiai rendszerben az információt? Számos felfogás született erre. Talán az a
legtetszetősebb, amely az átadott adatot, ismeretet illetve tudást tekinti információnak (ld. 5.1.1 ábra).

Mindez természetesen filozófiai fejtegetés. Természettudományos értelmezés (ha úgy tetszik információ
elmélet) mindmáig nem született. Egyes elképzelések szerint az információ a térhez, időhöz, tömeghez
hasonlóan fizikai alapmennyiség, míg mások az entrópiával párhuzamba állítható fizikai mértéknek tekintik. Amit
gyakran (és hibásan) információ elméletnek neveznek, az az információ technológia tudományág (Information
Technology, IT), amelynek tárgya a kommunikációs, azaz adatátviteli rendszerek vizsgálata.

5.1.1 ábra Az információ helye a megfigyelés–értelmezés–tudás–átadás láncolatban

Az információ technológia új, rendkívül gyorsan fejlődő tudományág és ma már több ágazatra bomlott. Ide
tartozik a különböző kommunikációs rendszerek elmélete és technológiája, a számítógép fejlesztés, a számítás
technika, a programfejlesztés, a mesterséges intelligencia és még számos más ágazat. Ebben a fejezetben az
információ technológiai alap fogalmaival ismerkedünk meg. Ez magába foglalja a kommunikációs rendszer, a
bit, az információtartalom, és az információs entrópia fogalmát, valamint a Shannon- egyenletet.

 

C. E. Shannon (1916-2001)

Az információ technológia megalapítójának Claude Elwood Shannont (1916-2001) tekintjük, Shannon 1948-
ban publikálta azt a művét, amely elindította az Információ technológia fejlődését.

Shannon felismerte, hogy az adatátvitel kvantitatív tárgyalásának alapvető feltétele az átvivendő adatok –
amelyeket ő információnak tekintett – mennyiségének számszerűsítése, azaz az információ mértékegységének
bevezetése.

Shannon egyszerű adatátviteli modellt, kommunikációs rendszert (Communication System) vizsgált, ami egy
kódolóból (enkóder), adóból, átviteli  csatornából, vevőből és egy dekódoló egységből állt, ahogy azt az 5.1.2
ábra mutatja.

A kódoló egység az emberi kódban megfogalmazott információt (szöveg, hang, kép) átalakítja az átviteli
csatornán átadható jellé (pl. füstjel, elektromos jel, stb.). A dekódoló egység a vevő oldalon a kódolt jelet
visszaalakítja emberi információvá.

A rendszer kétirányú: a kétoldalú kommunikációhoz a felhasználók felcserélhetik az adó és vevő oldali
funkciókat.

Könnyen beláthatjuk, hogy bármilyen adatátviteli rendszer – kezdve az indiánok füstjelzésétől a mai
számítógépes hálózatokig – leírható ezzel a modellel, illetve ennek sokszoros kombinációival. Az átviteli
csatorna – legyen az a fényátvitelt biztosító elektromágneses tér a füstjelzésnél, vagy a szabad elektronok
áramlását biztosító rézkábel a számítógépes hálózatoknál – mindig ki van téve az átvitelt zavaró zaj  hatásának.
Shannon vizsgálata éppen arra irányult, hogy az átviteli  csatorna átbocsátási kapacitását számszerűen megadja
a fellépő zaj függvényében.



5.1.2 ábra   Kommunikációs rendszer felépítése

A vizsgálatban két, elemi információkat tartalmazó adathalmaz szerepelt, amelyeket  és  vel jelölünk. A
két adathalmaz  és  elemet tartalmazott az adó, illetve a vevő oldalon, ahogy azt az 5.1.2 ábra mutatja.

Shannon 3 feltételezést tett, hogy levezethesse az információmennyiség egységét, a bit-et:

feltételezte, hogy a halmazokból véletlenszerűen kiválasztott elem információtartalma (mennyisége) csak a
választás valószínűségétől függ, azaz:

feltételezte, hogy a választás eredménye független attól, hogy egymás után vagy egyszerre történik a
választás, azaz:

amelyik összefüggést a negatív logaritmus függvény elégít ki, azaz

feltételezte, hogy  és 2-es alapú logaritmust használt az 5.1.1a, 5.1.1b egyenletekben:

Az 1 bit az információtartalom egysége. Azt az információmennyiséget jelöli, amikor két elemi információt
tartalmazó halmazból egyet véletlenszerűn kiválasztunk.

A tényleges átviteli  rendszerekben általában több mint két elem halmazából választhatunk, és a választás nem
véletlenszerű. Ezt az esetet az egyes választások súlyozásával modellezhetjük, és bevezethetjük az egyes
választásra jutó átlagos valószínűséget (Avarage Information Content), amelyet információs entrópiának
(Information Entropy) nevezünk, és -el jelölünk. Az  ebben a függvényben az adó oldalon kibocsátott

információmennyiséget jelöli.

Eddigiekben az átviteli  csatornát zajmentesnek tekintettük, azaz feltételeztük, hogy a kibocsátott információ
maradéktalanul megérkezik a vevőhöz. A tényleges esetekben mindig fellép valamilyen zaj, amelynek hatását a 

-al jelölt feltételes entrópiával (Conditional Entropy) veszünk figyelembe. A feltételes entrópia az

adó oldalon kibocsátott  információmennyiségből elvesző információmennyiségnek, a vevő oldalra zajmentes
csatornán érkező,  információ mennyiségre vonatkozó átlagos feltételes valószínűségét jelenti.

Az információs- és feltételes entrópia felhasználásával Shannon megfogalmazta a kommunikációs rendszer
átviteli  csatornájának maximális átbocsátó kapacitását a fellépő zaj függvényében (Shannon-egyenlet):



2. SZÁMÍTÓGÉPEK HARDWARE ELEMEI

Egy kis számítógéptörténet

Az információ technológia fiatal tudomány, de a számítógép története az ősidőkre nyúlik vissza. Tanulságos egy
pillantást vetnünk ennek a történetnek a legfontosabb állomásaira.

A történet fordulópontja magyar névhez fűződik. Neumann János (John von Neumann) 1940-es években
megalkotja a modern, ma is használatos számítógép modelljét. Ebben a pontban ismertetjük ennek a modellnek
a felépítését és működését.

A mai elektronikus számítógép – noha alapvető struktúrája nem változott – természetesen lényegesen gyorsabb
és nagyobb teljesítményt nyújtó gép. A hardware technikai fejlesztése – sokan mások mellett – William
Shockley (tranzisztor), Ted Hoff (mikroprocesszor) és Steve Jobs (személyi számítógép, PC) munkájának
köszönhető. Kitérünk arra, hogy milyen paraméterek határozzák meg az elektronikus számítógép tulajdonságait,
és ezek a paraméterek hogyan alakultak a számítógép fejlődése során.

A számítógépi software elvi alapjainak megteremtése Riemann, Gödel és Turing nevéhez fűződik. A
programnyelvek, operációs rendszerek, és alapvető alkalmazások fejlesztése – ismét sokan mások mellett –
John Kemeny (BASIC), Bill Gates (Windows, Office), Donald Chaberlin (SQL, adatbázis rendszerek), Donald
és Laura Dangermond (ESRI GIS programok) munkájának gyümölcse. Ezekről bővebben a fejezet következő
pontjaiban lesz szó.

Végül nem szabad megfeledkeznünk a számítógépes hálózatokról. A sikertörténet csúcsa az internet, amely ma
az emberiség közös, mindenki számára hozzáférhető kommunikációs rendszere és információforrása. Az
internet technológiáját Paul Baran (Packet Switch Technology), Larry Roberts (ARPAnet), Vint Cerf
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol TCP/IP) teremtette meg. Az internet legnépszerűbb
szolgáltatása, a World Wide Web, Tim Berners-Lee nevéhez fűződik. A legnépszerűbb információkeresési
helyeket pedig David Filo és Jerry Yang (Yahoo), valamint Larry Page és Sergey Brin (Google) alapította.

A fentiekben vázolt rövid történeti áttekintést az 5.2.1a és 5.2.1b ábrák illusztrálják.



5.2.1a   Számítógép története I.  i.e. 1000 - 1947



5.2.1b   Számítógép története II. 1947-1998

Neumann-gép felépítése és működése

A mai számítógép működésének alapelveit John von Neumann fektette le 1945-ben. A számítógép 2-es
számrendszerben dolgozik (azaz minden adat két jel, a 0 és 1 kombinációjából áll).

A számítógép a következő elemekből épül fel:

CPU (Central Processing Unit) – amely csak összeadásokat hajt végre,
 
MEMÓRIA – amely adatokat és számformában kódolt programokat tárol,
 
INPUT egység – amelyen keresztül a felhasználó adatokat közöl a géppel,
 
OUTPUT egység – amelyen keresztül a felhasználó adatokat kap a géptől.

Neumann gép felépítését és működését az 5.2.2 ábrán követhetjük. Az ábra az Itty Bitty Machine tréfás nevű
Neumann számítógépet vázolja. A név természetesen az IBM betűszóra utal. A gép CPU-jához az INPUT
(Keyboard) és a MEMÓRIA egység csatlakozik. Az OUTPUT (screen) egység a memória egy kijelölt részéhez
kapcsolódik. Az INPUT és az OUTPUT berendezések egy karakter-fordítón (Character Translator) keresztül
csatlakoznak.



A CPU négy tárolóból (regiszterből) áll:

Akkumulátor (ACC) – hozzáadja a beolvasott vagy a memóriából beadott értéket az itt tárolt értékhez;
 
Feltételi Kód Regiszter (CC) - értéke 1 vagy 0, attól függően, hogy két érték egyenlő vagy nem;
 
Program Számláló (PC) - a következő utasítás memória-címe;
 
Utasítási Regiszter (IR) - a végrehajtandó utasítás kódja.

5.2.2 ábra Neumann gép felépítése

Az Itty Bitty számítógép programja fetch/execute (betölt-végrehajt) ciklusok sorozatából áll:

FETCH: a PC-ben tárolt memóriacímen lévő értéket betölti az IR-be;
 
INCREMENT: megnöveli 1-el a PC értékét;
 
EXECUTE: végrehajtja az IR-ben lévő utasítást.

Egy összeadás programját mutatjuk be az 5.2.1  táblázatban. A program két számot olvas be, összeadja őket,
és az összeget tárolja a 41-es memória címen.

cím kód utasítás magyarázat

80 960 Input szám beadás Kb-ról az ACC-be

81 140 Tárol 40 számot tárolja a 40-es címen

82 960 Input szám beadás Kb-ról az ACC-be

83 240 Hozzáad 40 hozzáadja ACC-hez a 40-es címen tárolt számot

84 141 Tárol 41 számot tárolja a 41-es címen

85 920 Stop megállítja a programot

5.2.1 táblázat  Összeadási program

Boole algebra és a számítógép

A modern, elektronikus számítógép is 2-es számrendszerben tárolja a számokat, és műveletként is csak két
szám összeadását végzi. Az összes magasabb rendű számítást pusztán összeadást tartalmazó algoritmusokkal
hajt végre.



2-es számrendszerben dolgozó gépet technikai szempontból egyszerű megvalósítani, mivel a kétállapotú
elektronikus tárolók és áramkörök olcsón megépíthetők és megbízhatóan működnek. Igaz, hogy a két elemi
információt (kódot) tartalmazó adathalmazból dolgozó kommunikációs rendszerben minden választás csak 1 bit
információt tartalmaz (ld. 5.1 pont). Az egyes választások átvitelére pedig egy adott rendszerben azonos
időtartamok szükségesek, függetlenül attól, hogy a rendelkezésre álló adathalmaz hány kódot tartalmaz.
Következésképpen ugyanannyi bitet tartalmazó információ átvitelére hosszabb időre van szükség a 2-es
számrendszerben, mint bármely más rendszerben. A számítási idő növekedésével fizetünk az egyszerű és
megbízható megoldásért.

 

John Boole  (1815-1864)

A matematikában párhuzamosan fejlődött a numerikus és logikai műveletek végrehajtásának technikája az
algebra illetve a matematikai logika keretein belül. A numerikus műveletekkel számokból számokat állítunk elő,
a logikai műveletekkel pedig különböző feltételekből levont következtetések igazság tartalmát vizsgáljuk. A két
művelet "egyesítése" – azaz a logikai műveletek numerikus kezelése, amely később alapvető fontosságúnak
bizonyult a számítógépek működésében – John Boole nevéhez fűződik.

Boole a 2-es számrendszert használta a kijelentés logika premisszáiból (feltételeiből) levezetett konklúzióinak
(következtetéseinek) igaz vagy hamis voltának megállapítására. Bevezette az ún. igazságtáblázatokat,
amelyek a logikai műveleteket leképezték a 2-es számrendszerben elvégezhető műveletekre.

A leképezés módszere nagyon egyszerű: az igaz logikai érték megfelel az 1-nek, a hamis pedig 0-nak. Boole
táblázataiból legfontosabbak az ÉS, a VAGY, valamint a NEGÁT műveletekre vonatkozóak, amelyeket az 5.2.3
ábrán tüntetünk fel:

5.2.3 ábra Boole műveletek táblázatai

A táblázatok értelmezése is nagyon egyszerű. Az ÉS művelet eredménye akkor és csak akkor igaz, ha 
 és  azaz mind a kettő igaz. A VAGY művelet eredménye akkor és csak akkor hamis, ha  és 

, azaz mind a kettő hamis. A NEGÁT művelet eredménye igaz, ha a bemenő állítás hamis, és hamis az
eredmény, ha a bemenő állítás igaz.

Vizsgáljuk most meg, hogyan használja fel a számítógép a Boole - algebrát. Tekintsük az alábbi összeadási
feladatot 10-es és 2-es számrendszerben. Az összeadási szabályok azonosak:

1. add össze az oszlopokban a számokat jobbról kezdve;
 

2. írd le az egész 10-esek (2-esek) utáni számot;
 

3. balra haladva ismételd az 1-2. lépést, és add mindig az eredményhez az előzőleg kapott egész 10-esek (2-
esek) darab számát, a "maradékot".

Noha a szabályok azonosak, figyelnünk kell a 2-es számrendszer összeadási és maradékképzési
sajátosságaira:



1+0=1, maradék=0
 
0+0=0, maradék=0
 
1+1=0, maradék=1

Mind a három szabályt kielégíti a SUM és MARAD képlet

A számítógépben az egyetlen műveletet, az összeadást, a CPU (Central Processing Unit) végzi. A CPU egy
mikroprocesszor, amely nagyszámú MOSFET (metal-oxide semiconductor field-effect transistor) tranzisztort
tartalmaz. Ezek kapcsoló-köröket (logikai kapukat) alkotnak és logikai műveleteket valósítanak meg
elektronikus úton. Az áramkörök összekapcsolását (integrálását) úgy biztosítják, hogy a teljes CPU-t egyetlen
szilikon kristályból alakítják ki, amely szerkezetileg tartalmazza az összes áramköri elemet és ezek
"huzalozását". Ez az integrált áramkör (Integrated Circuit ; IC).

Az ÉS és a VAGY kapuk működését az 5.2.4a és az 5.2.4b animációs ábrák mutatják be, az összeadás és
maradékképzés (SUM, MARAD) áramköreit pedig az 5.2.4 ábra vázolja

 ÉS KAPU MŰKÖDÉSE

5.2.4a animáció

 VAGY KAPU MŰKÖDÉSE




5.2.4b animáció

5.2.4 ábra Összeadás és maradék képzés áramkörei

Számítógépek jellemző adatai

A modern számítógép jellemző adatai

a gép műveleti sebessége,
 
adattároló képessége,
 
az alaplap és a chipset,
 
a videokártya,
 
valamint az input és output eszközökkel való ellátottsága.

Vizsgáljuk meg egyenként ezeket a jellemzőket.

Műveleti sebesség

A számítógép a Neumann-gép programozásánál már említett fetch-execute ciklusokat hajt végre, egyenletes
időközökben, a ciklusidőben. A ciklus egy órajelre indul, és a következő órajelig tart. Következésképpen az
órajel frekvenciája az CPU egyik jellemző adata, amely megszabja a gép sebességét. A mai gépek esetében
az órajel a Gigahertzes tartományban van (1Hz = 1/sec; 1GHz = 1.000.000.000Hz).

A gép belső- és külső adattároló egységein kívül, tartalmaz egy CPU-ba integrált belső memóriát, az L1
cache [1]-t illetve a CPU-hoz közvetlenül csatlakozó L2 cache-t. Ezek elérése lényegesen gyorsabb, mint a
szabványtárolóké, és méretük jelentősen befolyásolja a gép sebességét. A mai gépekben az L1 mérete 128kB
(1kB = 1.000byte; 1byte = 8bit), az L2 mérete pedig a Megabyte-os tartományban van (1MB = 1.000.000 byte).

A modern számítógép sebességét nagyban befolyásolja, hogy a CPU hány bitet képes párhuzamosan kezelni,
azaz, milyen hosszúságú számjegyeket képes egyidejűleg kezelni. Ez kezdetben 8 bitre szorítkozott, míg a mai
processzorok már 128 bitesek.

A processzorok többségét 3 nagy cég állítja elő, nevezetesen az Intel Corporation, Advanced Micro Devices
(AMD) és a Motorola Corporation. A három nagy gyártó közül is kiemelkedik az Intel, ahol 1971-ben Ted Hoff
megalkotta az első mikroprocesszort. Ez a cég uralja a személyi számítógépek szinte teljes piacát.




Az Intel 1970-es évektől kezdődően 2000-ig kibocsátott processzorainak alábbi 5.2.2 táblázata megadja, hogy
az egyes típusok milyen órajellel rendelkeznek, milyen L1 cache-t tartalmaznak, és hány bitet kezelnek
párhuzamosan. Összehasonlításként a táblázat megadja az AMD egyik sikeres típusának (Athlon/VII) adatait is:

Típus/ Generáció
I-VII

Kiadás
éve Adatbusz L1 Cache

(KB)
Memóriabusz
sebessége (MHz)

Órajel frekvenciája
(MHz)

8088/ I. 1979 8/20 bit None 4.77-8 4.77-8

8086/ I. 1978 16/20 bit None 4.77-8 4.77-8

80286/ II. 1982 16/24 bit None 6-20 6-20

80386DX/ III. 1985 32/32 bit None 16-33 16-33

80386SX/ III. 1988 16/32 bit 8 16-33 16-33

80486DX/ IV. 1989 32/32 bit 8 25-50 25-50

80486SX/ IV. 1989 32/32 bit 8 25-50 25-50

80486DX2/ IV. 1992 32/32 bit 8 25-40 50-80

80486DX4/ IV. 1994 32/32 bit 8+8 25-40 75-120

Pentium/ V. 1993 64/32 bit 8+8 60-66 60-200

Pent.MMX/V. 1997 64/32 bit 16+16 66 166-233

Pent.Pro/VI. 1995 64/36 bit 8+8 66 150-200

PentiumII/VI. 1997 64/36 bit 16+16 66 233-300

PentiumII/VI. 1998 64/36 bit 16+16 66/100 300-450

PentiumIII/VI. 1999 64/36 bit 16+16 100 450-1.2GHz

Pentium4/VII. 2000 64/36 bit 12+8 400 1.4GHz-2.2GHz

AMD Athlon/VII. 1999 64/36 bit 64+64 266 500-1.67GHz

5.2.2  táblázat  Intel processzorok (1979-2000)  és az AMD Athlon/VII processzor adatai

Gordon Moore, az Intel társalapítója szerint, a tranzisztorok száma az integrált áramkörökben 18 hónaponként
megduplázódik (ld. 5.2.5 ábra).

5.2.5 ábra Moore törvénye az IC fejlődéséről

Moore, 1965-ben azt is megjósolta, hogy ez a trend az elkövetkező 10 évben folytatódik. Valójában az Intel
képes volt fenntartani ezt a fejlesztési ütemet sokkal tovább. 1968-ban a 8086-os 4.77 MHz-el futott és 30.000
tranzisztort tartalmazott. Az évezred végén a Pentium 4-es 1.5 GHz-re volt képes és 42 millió tranzisztort



tartalmazott.

Adattároló képesség

A mai számítógépekben három fajta adattároló található, amelyeket két adattal jellemezhetünk:

1. a tároló kapacitás mérete,
 

2. egy adat átlagos elérési ideje:

Level 1 (L1) és Level 2 (L2) cache tárolók : belső, gyors elérésű tárolók, amelyeket egyrészt a CPU-ba
integráltak (L1, 128 Kb), másrészt közvetlenül a CPU-hoz csatlakoznak (2-4 MB). Ezek ún. SRAM-ok (Stabil
Random Access Memory), amelyekben egyes bitet egy kétállapotú tranzisztoros áramkör tárol. Az átlagos
elérési idő a nanoszekundumos tartományban van.

RAM (Random Access Memory) tárolók: belső, lassabb tárolók, amelyek a CPU-hoz a közvetlen elérésű ún.
Northbridge chipset-tel csatlakoznak. Ezek ún. DRAM-ok (Dynamic Random Access Memory), amelyekben
minden egyes bitet egy kondenzátor feltöltött illetve kisütött állapota tárol. Jelenleg 2-4 GB RAM tároló
kapacitással rendelkeznek a modern gépek, és az átlagos elérési idejük 2-szerese a cache-memóriák elérési
idejének.

Külső tárolók: a merevlemez (Hard Disk Drive, HDD), a Compact Disk (CD), a Digital Video Disk (DVD), a Pen
Drive . Ezek közös tulajdonsága, hogy a tárolt információt az áramellátás kikapcsolása után is megőrzik, és a
beírt információ általában számítógéppel felülírható. Különböznek azonban a működési elvben, a
tárolókapacitásban, az adat elérés átlagos idejében, és természetesen az árban. A külső tárolók jellemző
tulajdonságait az alábbi összehasonlító 5.2.3 táblázatban foglaljuk össze:

Tároló Működési elv Kapacitás GB Elérési idő Ár €/GB

Merev lemez (HDD) mágneses 80 - 250 ~msec 0,25

Pen Drive flash memória - tranzisztorok 0,5 - 32 ~nsec 3,5

Compact Disk (CD) optikai - lézer 0,7 ~10 msec 0,3

Video Disk (DVD) optikai - lézer 4,7 - 8,5 ~10 msec 0,1

5.2.3 táblázat Külső tárolók öszzehasonlító táblázata

Alaplap, chipset és grafikus kártya

Az alapalap (motherboard) egy nyomtatott áramköri lemez, amelyre a számítógép elemeket beépítik. Ezek az
elemek:

CPU (Central Processing Unit) = központi műveletvégző egység, azaz a processzor,
 
RAM  (Random Access Memory) = véletlen elérésű memória,
 
AGP [2] (Accelereted Graphic Port = grafikus gyorsító kártya csatlakozója),
 
PCI (Peripherial Component Interconnect = input-output elemek csatlakozója),
 
IDE (Integrated Drive Electronics = HDD, CD, DVD egységek csatlakozója),
 
USB (Universal Serial Bus = soros  hardware csatlakozó),
 
BIOS (Basic Input/Output System = alap programrendszer) amelyet egy EPROM processzor tárol. Az
EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) processzor az áramellátás kikapcsolása után is
megőrzi a tárolt információt.

A Chipset két IC (integrált áramkör) amelyek biztosítják a számítógépi elemek csatlakozását és együttes
működését. A Northbridge áramkör köti össze a gyors elérésű elemeket (CPU, RAM, AGP), a Southbridge
áramkör pedig a lassúbb elérésűeket (ld. 5.2.6 ábra)



5.2.6 ábra Chipset  kapcsolási  vázlata

A grafikus kártya (video card, graphic accelerator card) funkciója a képernyőre kerülő kép gyors előállítása. A
számos számítógépi input/output periféria közül a jó grafikus kártya alapvető fontosságú a GIS
alkalmazásokban. A grafikus kártya a következő, nyomtatott áramköri lemezre szerelt részekből áll:

GPU (Graphics Processing Unit), amely a képtranszformációs számításokra orientált processzor, egybe van
építve a digitális/analóg jel  átalakítóval (RAMDAC,  Random Access Memory Digital to Analog Converter) az
analóg monitorok számára.
 
Video BIOS alapprogram, amely összehangolja a monitor működését a gép többi elemével.
 
Video Memory,  ami egy gyors elérésű RAM 512 MB-4GB kapacitással.

A grafikus kártya jellemzői (az AGP illetve PCIexpress csatlakozóval együtt) a memória és az átviteli  sebesség.
A GIS alkalmazásoknál minimálisan 2 GB memória és 4 GB/s átviteli  sebesség ajánlott. A grafikus kártyákat
gyártó nagy cégek – ATI [3], Nvidia – jelenleg már csak PCIexpress kártyákat állítanak elő.

Számítógépi hálózatok

Számítógépi hálózat fizikailag (hardware) és logikailag (software) összekapcsolt gépek csoportja, amelyben:

vagy resource sharing modellt alkalmaznak, azaz a gépek megoszthatják egymás hardware és software
kapacitásait (pl. a Windows SMB protokollt használó hálózatok);
 
vagy client/server computing modellt alkalmaznak, azaz a gépek között megosztott alkalmazásokat
futtathatnak (pl. a Novel vagy TCP/IP protokollt használó hálózatok).

5.2.7 ábra Client/Server hálózati model

A számítógép-hálózatok méretük és rendeltetésük alapján két nagy csoportba sorolhatók:

intranetek – amelyek lokális (vállalati, helyi közösségi) igényeket elégítenek ki;
 
internet – amely világméretű kommunikációs, információs igényt elégit ki.

A számítógép-hálózatokon a digitális adatok cseréjénél a Csomag Kapcsolt Adatátviteli Technológiát (Packet



 

Paul  Baran

Switching Technology; PST) alkalmazzák, amelyet Paul Baran fejlesztett ki, és amelynek elvét az 5.2.8 ábra
mutatja. Az eljárás legfontosabb elemei a következők:

address – a hálózat gépeit egyedi címzéssel látjuk el;
 
packet – adatsort kis "csomagokra" bontjuk, amelyeket címmel ellátva küldünk a gépeket összekötő
vezetékre;
 
statistical multiplexing – a csomagok érkezésük sorrendjében haladnak át a közös vezetékeken.

5.2.8 ábra Csomagkapcsolt  Adatátvitel   elve

A számítógép-hálózatok réteges felépítésűek. Az egyes rétegek tulajdonságait szabályok írják elő. A
szabályok összességét protokollnak nevezzük. Számos rétegmodellt fejlesztettek ki különböző számú
réteggel. Például:

ODN – Open Data Network modell 4 réteggel,
 
OSI – Open System Interconnection modell 7 réteggel,
 
TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol modell 4 réteggel.

Általában 3 fő rétegbe vonhatók össze az összes modellben az egyes rétegek:

fizikai réteg (hardveres összekapcsolás leírása pl. Ethernet, TokenRing),
 
hálózati/átviteli réteg  (PST megvalósításának leírása pl. SMB, Novell, TCP/IP),
 
alkalmazási réteg (a kliens/szerver számítási modellre alapozott kommunikációs, információs szolgáltatás
leírása; pl. email, ftp, web).

 

Bob Metcalf  (1946-)

A legjobban elterjedt fizikai réteg az Ethernet hálózat, amelyet Bob Metcalf talált fel. A legszélesebb körben
alkalmazott hálózati/átviteli és alkalmazási modell pedig a TCP/IP, amelyet Vint Cerf dolgozott ki. Az internet
ezt a modellt alkalmazza, és ennek a legfontosabb elemei a következők:

PST – Packet Switching Technology;
 
Client/Server Computing;
 
IP Number – bináris számokra alapozott egyedi gépi címzési rendszer;
 
DNS (Domain Name System) – leképezi az IP számokat nevekre;
 
URL (Uniform Resource Locator) – DNS-re alapozott alkalmazási (kommunikációs, információs) címzési
rendszer.

Az Internet kifejlesztésével kapcsolatban meg kell emlékeznünk Larry Roberts-ről, aki az Internet első formáját
megalkotó ARPA  projektet vezette, Tim Berners Lee-ről, aki megalkotta az Internet mai széleskörű
felhasználásának a formáját, a web-et, valamint Larry Page-ről és Sergey Brin-ről, akik kifejlesztették a
népszerű kereső- programot, a Google-t.

3. SZÁMÍTÓGÉPI SZOFTVER

A számítógépi szoftver egy számítástechnikai modell, melyet speciális kód- rendszerben (programozási nyelv)
és speciális formában (programozási struktúra és típus) adnak meg.

Ezzel összhangban a számítógépi szoftver alapelemei a következők:

számítástechnikai algoritmusok,
 



programozási nyelvek amelyek szintjük és stílusuk szerint osztályozhatók,
 
különböző típusú programok,
 
program struktúra,
 
programfejlesztési technika.

Az algoritmus és a Turing-gép

Az algoritmus egy szisztematikus, ismétlődő eljárás, amely véges számú utasításból áll. Az algoritmusra jó
példa a két szám közös osztóját meghatározó Euklideszi algoritmus. Ennek folyamatábráját az 5.3.1 ábra
mutatja, és az alábbi lépésekből áll:

osszuk el a két számot egymással,
 
az osztót osszuk el a maradékkal,
 
ismételjük a 2. lépést amíg 0 maradékot kapunk,
 
az utolsó maradék a legnagyobb közös osztó.

5.3.1 ábra Euklideszi  algoritmus

Alan Turing (1912-1954)

Az ősi eredet ellenére, az algoritmus általános fogalma csak a XX. században született meg. Ez Alan Turing
nevéhez fűződik, és úgy ismert a matematikai szakirodalomban mint Turing-gép (Turing Machine).

David Hilbert (1862-1943)

A Turing-gép egy "absztrakt" mechanizmus, melyet alkotója azért hozott létre, hogy tanulmányozhassa az ún.
Entscheidungproblem-t amelyet 1900-ban, a híres matematikus, David Hilbert  vetett fel:

 

ENTSCHEIDUNGPROBLEM (DÖNTÉS PROBLÉMA)
Létezik-e olyan általános, szisztematikus, ismétlődő, véges számú utasításból álló eljárás
(azaz algoritmus) amelynek input adata természetes nyelven megfogalmazott matematikai
állítás, outputja pedig véges lépés után az igaz vagy a hamis minősítése az állításnak? Az
algoritmusnak nem kell bizonyítania a döntést, bizonyítékokat sem kell produkálnia, amíg a
válaszok helyesnek bizonyulnak.



A kérdésre adott válasz a számítógép "képességeinek" (azaz alkalmazhatóságának) határait szabja meg. A
számítógépi szoftver alapja az algoritmus, a géppel a feladat jelenleg ebben a formában közölhető. Ha létezik
olyan matematikai állítás, amelynek hipotézisvizsgálata nem hajtható végre egy algoritmus véges számú
alkalmazásával, akkor ez a feladat számítógéppel elvileg megoldhatatlan.

Turing-gép egy – akár végtelen – szalagból áll, amelyen értékkel bíró cellák vannak. A szalag egy fej előtt halad
el, amely beolvassa az előtte álló cella értékét, vezérlésétől függően felvesz egy állapotot a lehetséges
állapotok közül, megváltoztathatja a beolvasott értéket, kiírhatja azt a szalagra, a szalagot pedig előre, hátra
mozgathatja. A 0-val jelzett vég állapotot felvéve a gép leáll (halting), azaz az algoritmus lezárul. A gép véges
lépés megtétele után történő megállása a feladat algoritmizálhatóságának szükséges feltétele (halting problem).

Turing bizonyította, hogy:

ezzel a géppel tetszőleges algoritmus modellezhető (Church-Turing tétel),
 
négyállapotú gép esetén a megállási probléma megoldható, 5 és ennél magasabb állapotú rendszerekben a
megállási probléma megoldása nem bizonyítható (undecidable) – azaz Hilbert kérdésében felvetett általános
algoritmus nem létezik.

A háromállapotú Turing-gép működését az 5.3.2 ábra szemlélteti. A gép feladata 3 és 2 összeadása. A számok
jelölése a szalagon a szám értékének megfelelő számú 1-es (azaz a mi esetünkben 111 és 11), míg a számokat
0 választja el. Az ábrán a szalagot olvasó READ/WRITE (R/W) fejet  jelöli. A vezérlő függvényt az 5.3.1
táblázat írja le.

Az R/W fej addig mozog jobbra, amíg 0-t olvas be. Ezalatt a gép a0 állapotban van. 0-t beolvasva, azt 1-re
cseréli, a gép pedig a1 állapotba kerül. Ezután a fej jobbra mozog mindaddig, amíg üres cellához nem ér. Ekkor
visszalép 1-et balra és a gép a2 állapotba kerül. A fej törli az utolsó 1-t, és a gép HALT állapotba érkezik.

jelen
állapot

cella
érték művelet új állapot

a0 1 R/W menjen jobbra a0

a0 0 R/W írjon be 1-t a1

a1 1 R/W menjen jobbra a1

a1 ÜRES R/W menjen balra a2

a2 1 R/W írjon üreset HALT

5.3.1. táblázat Vezérlő függvény



5.3.2 ábra  Turing-gép működése

Kurt Gödel (1906-1978)

A Hilbert kérdésre adott negatív választ általánosságban Kurt Gödel bizonyította. Gödel tétele szerint bármely
olyan axiómákból és tételekből álló ellentmondás-mentes matematikai rendszer, amely tartalmaz egyszerű
aritmetikai műveleteket, szükségképpen tartalmaz olyan kijelentés(eke)t amelyek sem nem bizonyíthatók, sem
pedig nem cáfolhatók (undecidable).

Alan Turing nevéhez még egy, széles körben ismert vizsgálat fűződik, az ún. Turing-teszt. A vizsgálat arra a
kérdésre kívánt választ adni, hogy készíthető-e "gondolkodó" számítógép. Turing a következő tesztet javasolta:
egy kérdező tetszőleges kérdését egy élő személy és egy számítógép egyaránt megválaszolja. Ha a kérdező
nem ismeri fel, hogy melyik válasz származik a géptől, a gép "átment" a Turing próba teszten. Ez az
eddigiekben még egyetlen gépnek sem sikerült...

Programozási nyelvek

Korábban a Neumann-gép működését illusztráló összeadási kódtáblázat egy számítógépi szoftver volt, amely
számokkal kódolt, gépi (assembly) programozási nyelven fogalmaztunk meg. Ezzel a kódrendszerrel egy
összetettebb feladat leírása meglehetősen bonyolult és nagyon hosszadalmas munkát igényel. Ezt a problémát
hidalják át a magasabb szintű programozási nyelvek, amelyeken többé-kevésbé "természetes nyelven"
írhatunk le egy-egy feladatot. Ezt aztán egy újabb program fordítja le a gép által értelmezhető gépi kódra.

A Neumann-típusú számítógépek viszonylag rövid története során számos programnyelvet fejlesztettek ki. Az
elsődleges cél a programozás megkönnyítése volt, amelyet kétféle módon igyekeztek elérni.

Egyrészt a programozási nyelv szemantikai kifejezéseit és nyelvtanát igyekeztek a lehető legközelebbi
formába hozni a beszélt (angol) nyelvhez. Ennek első, kiváló példája a BASIC nyelv,  amelyet a magyar
származású John Kemény dolgozott ki munkatársaival a Darthmouth College-ban, 1963-ban.
 
Másrészt az egyes matematikai feladatok megoldására a probléma jellegéhez igazodó stílus kialakítására
törekedtek. Ennek az irányzatnak a jellegzetes példái a mesterséges intelligencia kutatásban kifejlesztett
logikai programozási nyelvek, mint a PROLOG vagy az ADA.

A hardware fejlődésével egyre hosszabb és bonyolultabb feladatok megoldására nyílt lehetőség. A grafika, az
animációk, a multimédia alkalmazása a programokban általánossá vált. Ezeket a programokat már nem egy
programozó írja, hanem programozó csoportok fejlesztik ki az egyes részeket, amelyeket ezután egyetlen
program rendszerbe szerkesztenek össze. Ezért manapság már nem programozásról, program írásról
beszélünk, hanem program fejlesztésről.

A fejlesztési munka összehangolásához új stílusú programozásra volt szükség, amely lehetővé tette, hogy a
függetlenül dolgozó fejlesztők munkája egységes egésszé álljon össze. Ez a technika az egyes részelemeket
elkülönülve, strukturálisan kezeli (strukturális programozás). Egy-egy strukturális elem általában egy
meghatározó objektum köré épül, amely tulajdonságokkal (attribútumokkal) rendelkezik és eljárások
(metódusok), illetve függvények kapcsolódnak hozzá. Egy egyszerű objektum például a Windows egyik
szövegüzenete, amelyre adott válasz egy függvény végrehajtását indítja el. Az objektumból újabb objektumok
származtathatók, amelyek öröklik az alap objektum tulajdonságait, és újabb tulajdonságokkal is
rendelkezhetnek. Így közös tulajdonságokkal rendelkező objektum osztály (class) alakítható ki, az előbbi
példánál maradva, mondjuk a Windows szövegüzenetek osztálya.

Dennis Ritchie  (1941- )

Számos objektum orientált nyelvet fejlesztettek ki a strukturális típusú programozás céljára. Széles körben
elterjedt a Microsoft-nál kifejlesztett Visual Basic (amelynek nem sok köze van Kemény eredeti BASIC-jéhez),
a Borland-nál kidolgozott Delphi, és a Sun-nál fejlesztett Java. Az utóbbi különösen nagy jelentőségre tett szert
a mobil telefonok programozásában.

Mindemellett, professzionális célokra, komoly feladatok megoldására a C++ program nyelvet használják, amelynek alapjait
Dennis Ritchie dolgozta ki 1972-ben. A C nyelv ezt követően számos fejlesztésen ment keresztül, míg elérkezett a mai,
objektum orientált változathoz, a C++ -hoz . Ma azt mondhatjuk, hogy a nagy programrendszerek (operációs rendszerek,
technikai, tudományos program csomagok, játék programok, stb.) C++ -ban készülnek

A programozási nyelveket a következő szempontok alapján osztályozzuk:

a nyelv szintje szerint (azaz mennyire áll  közel a beszélt nyelvhez),
 
a nyelv stílusa szerint (azaz milyen típusú probléma leírására alkalmas).

Ezeket az osztályozásokat az alábbi 5.3.2 és 5.3.3  táblázatokban foglaltuk össze.



Szint Leírás Példák

Gépi Kód A processzort közvetlen vezérli; gyors, hatásos de megírása nehézkes. Assembly

Magas Szintű
Kompilációs
Nyelvek

A gépi kódú programokat utasításokba tömörítő nyelvek. A programírás
könnyebb, viszont hosszabb alkalmazási eljárás szükséges. Először egy
forráskód készül, amelyet nyelvtanilag ellenőrizni kell, kiegészíteni a
beépített elemek könyvtári rutinjaival (kompilálás) és lefordítani gépi kódra.

FORTRAN,
PASCAL,
JAVA

Magas Szintű
Interpretációs
Nyelvek

Hasonló a kompilációs nyelvekhez, de a nyelvtani hibaszűrést, a
kompilálást, fordítást a beépített interpreter a programírással egyidejűleg,
soronként végzi. Hátránya a nagy memória-igény. A jelenlegi rendszerek a
kompilációs technikát és az interpretációs technikát egyaránt felkínálják az
ún. Integrált Fejlesztő Rendszerben (Intelligent Developing Environment
IDE).

BASIC,
VisualBASIC,
PROLOG stb.

5.3.2 táblázat Programozási nyelvek osztályozása a nyelv szintje  szerint

Stílus Leírás Példák

Utasítási
(imprative)
Nyelvek

A program egymást követő utasítások sorozata; az input adatokat
változókban tároljuk, és a változókat dolgozzuk fel.

BASIC,
FORTRAN,
PASCAL,
PERL

Logikai
(predicative)
Nyelvek

A program hipotézis-vizsgálatok sorozata tények és szabályok alapján.
PROLOG,
LISP,
SmallTalk

Objektum-
Orientált
Nyelvek

Adott problémához szükséges információk (adatok, tulajdonságok,
eljárások) hierarchikus rendben egy objektumhoz kapcsolódnak. Az
objektumok egymással és a felhasználóval interaktív kapcsolatban állnak.

HTML,
JavaScript,
Java, Visual
Basic, C++.

5.3.3 táblázat Programozási nyelvek osztályozása a nyelv stílusa szerint

Program típusok és programok strukturális elemei

Az egyes feladatok megoldására különböző programtípusokat fejlesztettek ki. Ezek a programtípusok nagyjából
3 kategóriába sorolhatók:

Operációs rendszerek  (Windows, Linux, UNIX, MacOS stb.), amelyek a gép harmonikus működését,
valamint a gép és a felhasználó alapvető kapcsolatát biztosítják. Ezek az alapfunkciók magukba foglalják a
felhasználó fájljainak rendezését, programok indítását, alapvető szöveg és képszerkesztéseket,
kommunikációs programokat, perifériák kezelését.
 
Fejlesztő rendszerek (IDE Intelligent Developing Environment, pl. Visual BASIC, C++, JAVA, DELPHI stb.),
amelyek lehetővé teszik, hogy a felhasználó a gépen saját programokat fejlesszen professzionális vagy
magán célra.
 
Alkalmazások,  amelyek nagyon széles kört ölelnek fel. A legelterjedtebbek az ún. Office alkalmazások,
amelyek általában egy szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő és bemutató szerkesztő
programot tartalmaznak (pl. az Microsoft MS Office programja a Word szövegszerkesztőt, az Excel
táblázatkezelőt, az Access adatbázis-kezelőt és a PowerPoint bemutató szerkesztő alap programokat
tartalmazza). De az alkalmazások körébe tartoznak a kommunikációs programok (Internet-böngészők, Email,
Internet telefonprogramok), a műszaki, gazdasági és tudományos programok (pl. CAD Computer Aided
Design mérnöki programok, GIS programok, ERP Enterprise Resource Planning programok, stb.), valamint a
játék programok végtelen sokasága.

Függetlenül a program típusától, nyelvétől, az egyes számítógépi programok a következő strukturális elemeket
tartalmazzák:

Program formai felépítése,  amely magába foglalja a fejlécet (headert), a deklarációkat,  a programtestet és
a program lezárást.  A header  tartalmazza a program nevét, típusát, a futtatáshoz szükséges környezetet és
alprogramokat. A deklarációk tartalmazzák a programban felhasznált változókat, függvényeket. A
programtest a számítástechnikai modell adott nyelvben kódolt leírása. A lezárás leállítja a program
futtatását, a felhasználói környezetet az eredeti állapotába állítja vissza.



 
Változók és értékadások.  A számítástechnikai modell algoritmusa bemenő numerikus, illetve
karakteradatokat manipulál, és ezekből állítja elő a végeredményt. Az adatok a felhasználásig a memóriában
tárolódnak, majd az adatmanipuláció után ismét ide kerülnek. Az egyes tároló rekeszeket változóknak
nevezzük, és a deklarációkban ezeknek hivatkozási nevet adunk. Általában megkülönböztetjük a numerikus-
és karakterváltozókat,  valamint a több adatot tartalmazó ún. tömbváltozókat.  A változók a program futása
során többször is értéket kapnak, értékadó műveletek keretében.
 
Input és output.  A számítástechnikai modell bemenő adatai az input adatok. Az input adatok beadása a gép
periférikus egységeiről történik (billentyűzet, adattárolók, szkenner, kamera, stb.). A végeredmények a
program output adatai.  Ezek az output egységeken jelennek meg (monitor, printer, plotter, adattárolók, stb.).
 
Beépített elemek.  A számítógépi magasabb szintű nyelvek beépített numerikus műveleteket és
függvényeket tartalmaznak. Ezek pusztán összeadásokat tartalmazó algoritmusok, amelyeknek eredménye
egy adott művelet (szorzás, osztás) vagy függvény (exponenciális, logaritmikus, szög, logikai függvény). A
műveletek és függvények mellett a magasabb szintű, objektum orientált nyelvek előre elkészített
programelemeket (pl. szövegdoboz, gördülő menü, rádiógombok, statisztikai elemek, grafikus elemek,
táblázatok, stb.) is tartalmaznak.
 
Elágaztatások.   A számítógép alapesetben a program utasításait szekvenciálisan,  azaz egymást követő
sorrendben hajtja végre. A magasabb színtű nyelvekben azonban több módszer is a programozó
rendelkezésére áll,  hogy az egymást követő végrehajtási sorrendet megváltoztassa:
 

feltétel nélküli elágaztatás,  melynek során a végrehajtási vezérlést egy azonosítóval (címkével)
ellátott utasításra küldjük;
 
feltételes elágaztatás,  melynek során a végrehajtási vezérlést bizonyos feltétel teljesülése esetén
küldjük egy azonosítóval ellátott utasításra;
 
ciklus utasítás,  melynek során egy programrészletet bizonyos feltételek teljesüléséig ismételtetünk;
szubrutin,  amikor egy önálló programot hívunk be végrehajtásra a főprogramba (lényegében ilyenek
a műveletek, függvények, objektumok).
 

Fájlkezelés.  A nagyobb programok input adatai előre elkészített fájlokból kerülnek a programba, és az output
is gyakran egy-egy fájlba kerül kiírásra. Ezért a magas színtű nyelvek tartalmaznak fájlkezelő utasításokat,
amelyek megnyitják a fájlt, és beolvassák a tartalmát (vagy beleírnak) majd bezárják a fájlt.
 
Más nyelven írt programrészek beemelése.  A legelterjedtebb programozó nyelvekben lehetőségünk van
arra, hogy más nyelven írt programrészletet beemeljünk. Széleskörűen alkalmazzák ezt a technikát az
Internet programozásban. A honlapok leírására szolgáló HTML nyelvben lehetőség van különböző nyelven írt
(Java, Visual Basic, C++ stb), ún. script-ek, valamint multimédia fájlok beemelésére.

Programfejlesztési technikák

A Top-down programfejlesztési technikában komplex, nagy egységek tervezésén van a hangsúly, amelyet
kisebb részekre bontanak, majd ezt követően kisebb részekre bontanak. A tényleges programozás a részekre
bontás után történik. Előnye ennek a technikának, hogy a komplex egység harmonikus működése eleve
biztosított, hátránya, hogy a programozás tesztelése csak késői fázisban lehetséges. Így a programozási hibák
javítása hosszabb munkát igényel.

A Bottom-up programfejlesztési technika pontosan ellentétes stratégiát alkalmaz. A kisebb elemeket
gondosan leprogramozzák, tesztelik, majd ezt követően összefűzik egy komplex egységgé. Előnye ennek a
technikának, hogy a hibaszűrés a programozási fázisban folyamatosan végrehajtható, hátránya, hogy a részek
harmonikus együttműködése nincs eleve biztosítva.

A mai objektum orientált nyelveken és integrált fejlesztőrendszerekben történő programozásnál az objektumok
jellege miatt eleve a Bottom-up technikát alkalmazzák, de komplex rendszerek összeállítása esetén a Top-down
technikával kezdik a fejlesztést, és a kisebb részekre bontás után alkalmazzák a Bottom-up technikát az egyes
részelemekre.

4. FELADATOK

2. TESZTLAP

Többször megoldható feladat, elvégzése nem kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

Oldja meg az alábbi feladatokat!



 
Jelölje meg a helyes állításokat! Egyes pontokban egynél több állítás is helyes
lehet. Ezeket mind meg kell jelölni! 

1. Az alábbi ábrák a kommunikációs rendszert ábrázolják. Melyik helyes?
 

  

  

  

2. A bit:
 

 
 

az információ tartalom alapegysége;

  
azt az információ mennyiséget jelöli, amikor két elemi információt
tartalmazó halmazból egyet véletlenszerűen kiválasztunk.

 
 

matematikai fogalom a kettes számrendszerben;

3. A Neuman gép elemei a következők:
 

 
 

Input egység;
 

Memória.

 
 

 
CPU Central ProcessingUnit;

 
Alaplap (motherboard);

4. Végezzük el kettes számrendszerben:  1101+111=?
 

 
 

c=11010
 

=10100

 
 

 
=11101  

 

5. A számítógépet az alábbi adatok jellemzik:
 

 
 

monitor színskálája;
 

adattároló képesség;

 
 

 
műveleti sebesség;

 
CPU alakja.

6. Ha A=1, és B=0 akkor:
 

 
 

 
 

 
 

7. A modern személyi számítógépi hálózatok csomagkapcsolt (Packet
Switching) technológiát alkalmaznak. Ennek elemei a következők:
 



 
 

számozás (numbering);
 

statisztikus multiplexing;

 
 

 
csomagokra bontás (packeting);

 
címzés (addressing);

8. Alan Turing nevéhez fűződik:
 

 
 

C++ programozási nyelv létrehozása

 
 

számítógépek Turing tesztjének megalkotása;

  
annak a gépnek a megalkotása, amellyel bizonyította, hogy 5 és magasabb
állapotú rendszerekben futó algoritmusok véges lépés utáni lezáródása
nem bizonyítható;

 
 

a bit bevezetése az informatika tudományba;

9. Melyik állítás helyes a következők közül?
 

 
 

FORTRAN az első gépi kódú programozási nyelv.

 
 

A PROLOG egy széles körben, logikai programozásra használt nyelv.

  
IDE (Integrated Developing Environment) egyaránt felkínálja a kompilációs
és interpretális technikát a programfejlesztéshez.

10. A modern személyi számítógépeken a következő operációs rendszerek
valamelyikét alkalmazzák:
 

 
 

Windows;
 

LINUX;

 
 

 
Android;

 
JAVA;

    [1] Ejtsd: kess

    [2] Mára az AGP csatolókat fokozatosan kiszorította a  gyorsabb PCIexpress csatoló.

    [3] Az ATI  céget  az AMD felvásárolta  2006-ban.
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