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Hardverismeretek 
 

Hardver (hardware):  

A számítógép fizikailag megfogható részeinek összessége. 

Szoftver (software): 

Program. 

A számítógép részei: 

- Alaplap:  

Nyomtatott áramkör. 

 
 

- Központi egység:  

CPU (Central Processing Unit) – processzor 

A CPU bitszintű műveleteket hajt végre. Rendkívül gyorsan! 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9p
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1 GHz-es processzor  1 milliárd művelet/másodperc 

 
 

- Memória:  

Írható és olvasható (RAM – Random Access Memory) illetve 

csak olvasható (ROM – Read Only Memory). 

Ideiglenesen tárol.  

A számítógép kikapcsolása után a benne tárolt adat törlődik. 

 

- Videokártya:  

VGA (Video Graphics Adapter) - grafikus vezérlésért felel. (Játék, 

HD film nézése, vágása…) 
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- Hangkártya:  

Hangfájlokkal végzett műveletekért felel. (Zeneírás, szerkesztés, 

vágás…) 
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- Hálózati kártya:  

Internet, hálózat (LAN) 

 
 

- Háttértár:  

Adattárolás hosszú távon. 

- Mágneses:  

Merevlemez (HDD – Hard Disc Drive vagy winchester), 

mágneslemez, mágnesszalag, mágnesdob. 
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- Optikai:  

Lézerfény segítségével történik az adatok írása és olvasása. 

CD, DVD, BluRay… 

 

 

- Szilárd félvezetőre épülő:  

Pendrive 

 

- Perifériák:  

I/O (input/output) bemeneti/kimeneti eszközök. 

- Monitor: output - kimeneti 

- Billentyűzet: input - bemeneti 
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- Egér: input - bemeneti 

- Nyomtató: I/O (ha scanner is!) 

- Hangszóró és mikrofon: output és input 

- … 

Matematikai alapismeretek 
 

Bit: 

Az információ alapegysége. 

Értékei: 0 vagy 1 (Hamis vagy Igaz) 

 

Byte: 

Általánosan használt tárolókapacitás-mértékegység elsősorban 

a számítógépek terén, de adattípus-elnevezés is. 

1 byte-ot 8 bit alkot  Értéke: 0-255 (2-es számrendszerben). 

 

10-es számrendszer: 

 

Indiai eredetű. 

Alapszám: 10 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9p
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Számjegyek: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Hatványozás 

Helyiértékek:  100= 1 

101= 10 

102= 100 (10*10) 

103= 1000 (10*10*10) 

 

Pl.:  3512= 2*100 + 1*101 + 5*102 + 3*103 

 

Feladatok: 

 

Fejezd ki a következő számokat a 10 hatványainak segítségével! 

 

12345= ? 

987654321= ? 

12121212= ?  

 

2-es számrendszer: 

 

Alapszám: 2 

Számjegyek: 0,1 
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Helyiérték:  20= 1 

21= 2 

22= 4 

23= 8 

24= 16 

25= 32 

26= 64 

27= 128 

28= 256 

29= 512 

210= 1024 

 

 

Pl.:  A 0 nyolc biten ábrázolva  00000000 

A legnagyobb ábrázolható szám, nyolc biten: 11111111 

Ebből következik, hogy:  

11111111  20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27= 255 

 

Feladatok: 
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Mi lesz a következő, 2-es számrendszerbeli számok 10-es 

számrendszerbeli alakja? 

 

10101010= ? 

1111= ? 

000000000000001= ? 

10000000000= ? 

1= ? 

0= ? 
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A számítástechnika története 

 
Ujjak  Kövek, fadarabok  Mechanikus gépek  Elektronikus, 

digitális gépek. 

A szám fogalma kb. 30.000 éves. 

 ie. 3000: abakusz 

 
 számolódeszka (táblázat) 

 Napier számolópálcák 

 

Mechanikus gépek: 

 

Wilhelm Schickard (1592-1635)  összeadás, kivonás, szorzás, 

osztás (+, -, *, /) 

Az épített gép nem maradt fenn. 

Blaise Pascal (1623-1662)  Helyiértékes, fogaskerekes 

összeadó- kivonó gép. 
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Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716)  Alapműveletek 

automatikus elvégzésére alkalmas gépet épített. (+, -, *, /) 

Kempelen Farkas: Billentyűvezérlésű beszélőgép. 

Charles Babbage (1791-1871)  differenciagép (matematikai 

táblázatokat készített) 

Lady Lovelace  a világ első számítógépes „programja”. 

Georg Boole (1815-1864)  logikai algebra (Boole- algebra) 

Logikájának alaptétele: bármilyen bonyolult logikai kapcsolat 

megfelelően választott alapműveletek segítségével kifejezhető. 

Gyakorlati megvalósítás: lyukkártyás adatfeldolgozás. (1890-es 

USA népszámlálás.) 

 

Elektromechanikus (relés) gépek: 

 

Jelfogó (relé): 

Kétállású kapcsoló, amelyet egy vezérlőjel működtet. A kapcsoló 
egyik pozíciójában zárja az áramkörök első részét és nyitja a 
második részét. Másik pozíciójában ezzel ellentétes hatású. 
Segítségével számokat lehet tárolni. Jelfogók kombinációjával 
meg lehet valósítani valamennyi logikai függvényt, azaz 
számítási és logikai műveletek elvégzésére is alkalmasak. 
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Vannevar Bush 1930-as konstrukciója, melyben először 
alkalmazott e célra jelfogókat, más néven reléket. Ezzel kezdetét 
vette a relés számítógépek korszaka, amely az 1946-ban 
megjelenő elektroncsöves gépek megjelenéséig tartott. A relés 
gépeket a számítógépek nulladik generációjának is szokás 
nevezni. 

Leonardo Torres y Quevedo (1852-1936) 1914-ben vezette be a 
számítógép építésben a lebegőpontos számábrázolást. 1910 és 
1920 között egyedi számítási célokra (pl. két komplex szám 
szorzatának kiszámítására) olyan programvezérlésű mechanikus 
számológépeket épített, amelyek kimeneti egysége írógép volt. 

 A két világháború közti időszak legsikeresebb konstruktőre az 
1910-es születésű német mérnök Konrad Zuse. 1935-től kezdte 
el a programvezérelt számítógép kifejlesztését. 1938-ban 
(otthon, szülei lakásának nappali szobájában) építette Z1 néven 
az első szabadon programozható számítógépet, amely kettes 
számrendszerben, lebegőpontos ábrázolású számokkal 
működött. Adatokat billentyűzet segítségével lehetett 
betáplálni, az eredményt villanyégők sorozata (fénymátrix) 
jelezte. A számolómű és a tároló telefonrelékből készült. 
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A Z2 elektromechanikus, mintegy 200 relét tartalmazó 
aritmetikai egységet foglalt magába. A vezérlő programot 
kiselejtezett 35 mm-es filmekre lyuggatta. 

Az 1941-es Z3, a világ első működőképes, teljesen automatikus, 
programvezérlésű digitális számítógépe már teljesen 
elektronikus elemekből épült fel. Lebegőpontos számábrázolás, 
22 bit szóhosszúság, 64 lebegőpontos adat tárolására képes 
tárolóegység, 1600 mechanikus relé a tárolóban, 400 relé a 
számolóműben (az elektroncsövek még túl drágák és 
megbízhatatlanok voltak), 3 s alatti automatikus szorzás, osztás 
és gyökvonás. 

Az 1945-ös Z4 ismét elektromechanikus felépítésű volt. Az 
aritmetikai egység relével, az 500 számot tároló memória 
mechanikus alkatrészekkel működött. (32 bit szóhosszúság, 64 
fixpontos adat tárolása, 5500 relé) 1950-től 1955-ig Zürichben, 
majd 1959-ig Basel mellett működött. 

Zuse elgondolásai és készülékei Németországon kívül nagyon 
kevéssé befolyásolták a számítógépek fejlődését, mivel Zuse 
eleinte otthon építette készülékeit, később pedig titoktartásra 
kényszerült. 

Az eredeti Z1, Z2 és Z3 számítógépek megsemmisültek. A Z1 
hasonmását utólag megépítették, Berlinben a Közlekedési és 
Műszaki Múzeumban található. 

Az Egyesült Államokban 1937-ben két csoport kezdett el 
dolgozni: 

Howard G. Aiken, a Harvard Egyetem fizikusa irányításával és az 
IBM együttműködésével (WATSON irányításával) hozták létre a 
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MARK I-IV. számítógépeket a haditengerészet és a légierő 
számára. 

A másik csoport Stibitz irányításával és tervei szerint a Bell 
Telephone Laboratories keretében a MODEL I-
IV. berendezéseket hozta létre. 

 

Elektronikus gépek: 

John Atanasoff és Clifford Berry 1939-ben 25 bit, később pedig 
50 bitszóhosszúságú adatokkal dolgozó bináris összeadógépet 
építettek. A számítógép lineáris egyenletrendszereket oldott 
meg. A gép 300 elektroncsövet tartalmazott. A gép további 
fejlesztésének 1942-ben a háború vetett véget. 

Az ő nyomdokaikon haladva 1942-1946 között a Pennsylvania 
Egyetemen Eckert és Mauchly, valamint Goldstine irányításával 
megépült a világon az első modern értelemben vett, kizárólag 
elektronikus gépe, az ENIAC. (Electronic Numerical Integrator 
And Calculator = elektronikus és digitális integrátor és 
számítógép) 
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Az ENIAC építési munkáinak vége felé csatlakozott a fejlesztő 
csoporthoz Neumann János (1903-1957). Mindez véletlenül 
történt, Goldstine egy vasútállomáson találkozott Neumann 
Jánossal. Neumann érdeklődését felkeltette ez a munka. 

A következő gép az EDVAC (Elektronic Discrete Variable 
Automatic Computer = elektronikus, diszkrét változós 
automatikus számítógép) (képen) logikai tervezésében döntő 
szerepet vállalt. A gépet a Pennsylvania Egyetem Moore 
Intézetében építették. 

 

Sokan járultak hozzá a mai, modern számítógépek létrejöttéhez, 
de a magyar Neumann Jánosnak vannak talán a legdöntőbb 
érdemei. 

Megalkotta a számítógép elvi felépítését, logikai rendszerét, 
alapvető működési modelljét. (Neumann-elvű számítógépek). 
Az elektronikus számítógépek minőségileg új fokozatot 
jelentettek, tisztázni kellett, hogy logikai szempontból hogyan 
működik egy ilyen számítógép. Az elektronikus gépek esetében 
az adatok, illetve az utasítások tárolását ugyanazzal a 
sebességgel kell kezelni. Neumann előtt a probléma műszaki 
vonatkozásaira összpontosítottak. Neumann látta meg először, 
hogy egy számítógép logikai funkciókat lát el. 
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Neumann 1945 júniusában kiadott egy, ma már klasszikusnak 
számító tanulmányt, a "First Draft of a Report on the EDVAC" 
(Az EDVAC-ról szóló jelentés első vázlata) Itt tárgyalta először 
logikailag úgy a számítógépet, mintha az csak a matematika 
vagy logika egyik hagyományos ága lenne. Javasolta a belső 
programvezérlés megvalósítását a számítógépeknél, hogy az 
adatok mellett az utasítások is a címezhető belső tárban 
helyezkedjenek el. Nemcsak az adatokat, hanem az utasításokat 
is meg lehet változtatni, műveleteket lehet velük végezni, így a 
számítógép működése sokkal gyorsabb, mint a külső 
programvezérlésű gépeké. 
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Neumann János: 

Jómódú családban született Budapesten, 1903. december 28-
án. Apja, Miksa bankár volt, aki gyermekei számára a szellemi és 
anyagi jólétet egyaránt biztosítani tudta. Édesanyja Kann 
Margit. Két öccse született: Mihály (1907), chicagói orvos és 
Miklós (1911), philadelphiai jogász. 

Goldstine írta róla: "Neumann már egészen fiatalon rendkívüli 
szellemi képességekről és nyelvérzékről tett tanúbizonyságot. 
Említette egyszer nekem, hogy hatéves korában ő és édesapja 
gyakran tréfálkoztak egymással ógörögül. Kedvtelésből 
történelmi tanulmányokat is folytatott. Később főként a bizánci 
kultúra történetével foglalkozott, mindemellett kiváló 
humorérzéke volt, élvezte az emberek társaságát. 

Egyik legfigyelemreméltóbb képessége abszolút 
emlékezőtehetsége volt. Amennyire csak ellenőrizni tudtam, 
Neumann képes volt bármilyen, egyszer olvasott könyvet vagy 
cikket szó szerint idézni; sőt ezt évekkel később is pillanatnyi 
habozás nélkül meg tudta tenni. 

 

A budapesti Evangélikus Gimnázium tanulója volt, 1921-ben 
érettségizett. Tanára volt Rátz László, aki rávette édesapját, 
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hogy a kötelező iskoláztatáson kívül magánúton is taníttassa 
gyermekét. 

1921-ben beiratkozott a Budapesti Tudományegyetemre, de az 
1921-23. éveket Berlinben töltötte, innen Zürichbe ment a svájci 
Szövetségi Műszaki Főiskolára. 

A Szövetségi Főiskolán 1925-ben vegyészmérnöki oklevelet 
szerzett; a következő évben pedig 1926. március 12-én - 22 éves 
korában - a Budapesti Tudományegyetemen summa cum laude 
doktorált matematikából. Melléktárgyai a kísérleti fizika és a 
kémia voltak. 

1927-ben a Berlini Egyetem matematika tanszékén egyetemi 
magántanár lett. Három évig oktatott Berlinben, ezalatt 
algebrai, halmazelméleti és kvantummechanikai tárgyú 
dolgozatai révén világszerte ismertté vált. 1930-ra meghívták a 
Princeton Egyetemre vendégelőadónak. Vendégprofesszorként 
Princetonban maradt, majd 1931-ben az egyetem professzora 
lett. 1933-ban átment a Felsőfokú Tanulmányok Intézetébe. 

1930-ban Neumann házasságot kötött Kövesi Mariettával és 
1935-ben megszületett Marina lányuk (aki a Pittsburghi 
Egyetem közgazdaságtan professzora lett). Neumann házassága 
1937-ben felbomlott, 1938-ban feleségül vette Dán Klárát, aki 
később a Los Alamos-i Tudományos Laboratórium programozója 
lett, és közreműködött az 1950-es években vizsgált néhány igen 
nehéz probléma programozásában és kódolásában. 

Élénk érdeklődést tanúsított olyan eredmény iránt, amely a 
modern számítógépek elmélete előfutárának tekinthető. Emil L. 
Post és Alan Turing 1936-ban egymástól függetlenül közzétett 
dolgozataikról van szó. Post a New York-i Városi Egyetemen 
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(City College of New York) tanított, míg Turing a Princeton 
Egyetemen tanuló (1936-1938) angol volt. Mindketten egy ma 
automatának nevezett matematikai fogalmat tanulmányoztak. 
A két tudós egymástól függetlenül és egymás tevékenységéről 
mit sem tudva dolgozott. Kétségtelen, hogy Neumann ismerte 
Turing eredményét, Postét azonban valószínűleg nem. 

Az idő múltával a matematika alkalmazásai iránti érdeklődése 
egyre nagyobb hangsúlyt kapott, hogy 1941-re érdeklődésének 
homlokterébe kerüljön. (Érdemes figyelmet szentelni annak a 
dolgozatának, amit 1928-ban írt a játékelméletről. Ez volt az 
első próbálkozása ezen a területen, jóllehet mások is tettek e 
téren kísérleti lépéseket - többek között Borel, Steinhaus és 
Zermelo -, ő volt az első, aki rámutatott a játékok és a 
közgazdasági folyamatok közötti kapcsolatra és bebizonyította 
azóta híressé vált minimaxtételét, amely játékok bizonyos 
fontos osztályai esetére nyerő stratégia létezését garantálja. 
Neumann és Morgenstern ismert könyvében a következő 
olvasható: "megfontolásaink a 'stratégiai játékok' elméletének 
alkalmazásához fognak vezetni, amely matematikai elméletet 
több egymást követő lépésben dolgozta ki egyikünk 1928, majd 
1940-41 folyamán.") 

Az 1930-as évek közepére Neumann mélyen elmerült a 
folyadékok és gázok hangsebességnél gyorsabb, turbulens 
áramlásának problémájába. Ekkortájt ismerte fel a nemlineáris 
parciális differenciálegyenletek témakörének alapvető titkait. E 
nemlineáris egyenletek által leírt jelenségek analitikusan 
teljesen követhetetlenek, és még a jelenleg ismert kvalitatív 
vizsgálati módszerekkel is megközelíthetetlenek. Így a II. 
világháború elejére Neumann a lökés és robbanási hullámok 
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vezető szakértőinek egyike lett és szükségképpen került 
kapcsolatba a Ballisztikai Kutató Laboratóriummal, az OSDR-vel, 
a Hadianyag-ellátási Főnökséggel és a Manhattan-tervvel. 

Neumann érdeklődött a numerikus számítások iránt és hatalmas 
tehetsége volt hozzá. Hidrodinamikai munkássága azonban 
számítógépek és a gépi számítás nélkül nem lehetett volna 
eredményes. Az a véletlen műve, hogy az ő személyén keresztül 
létesült kapcsolat Aberdeen és Los Alamos között. Ennek a 
véletlennek azonban valamennyien sokat köszönhetünk. 

Goldstine írja: "Valamikor 1944 nyarán, miután elhagytam a 
kórházat, az aberdeeni vasútállomás peronján vártam a 
Philadelphiába induló vonatot, amikor egyszer csak arra jött 
Neumann. Ezt megelőzően sohasem találkoztam a nagy 
matematikussal, bár természetesen sokat tudtam róla, és több 
alkalommal hallgattam előadását is. Meglehetős vakmerőség 
volt tehát részemről, hogy odamentem ehhez a világhírű 
emberhez, bemutatkoztam és beszélgetni kezdtem. 
Szerencsémre Neumann barátságos ember volt, aki mindent 
megtett annak érdekében, hogy az emberek ne érezzék 
magukat feszélyezve jelenlétében. A beszélgetés során hamar 
szó esett munkámról. Amikor Neumann megértette, hogy egy 
olyan elektronikus számítógép kifejlesztésén dolgozom, amely 
másodpercenként 333 szorzás elvégzésére képes, 
beszélgetésünk humoros, kötetlen légköre egyszeriben 
megváltozott, és sokkal inkább a matematikai doktori fokozat 
elnyeréséhez tett szóbeli vizsgám légköréhez kezdett 
hasonlítani. 

Nem sokkal ezután mindketten Philadelphiába mentünk, ahol 
Neumann megtekintette az ENIAC-ot. Még ma sem tudom 
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derültség nélkül felidézni Eckertnek a küszöbön álló látogatással 
kapcsolatos reakcióját. Azt mondta, hogy amint Neumann az 
első kérdését felteszi, ő meg tudja mondani, valóban zseni-e 
vagy sem. Ha a kérdés a gép logikai struktúrájára fog 
vonatkozni, ő is hinni fog Neumannban, egyébként nem. 
Neumann első kérdése természetesen ez irányú volt. 

1944. november 2-án feleségemmel együtt visszatértünk 
Philadelphiába, és ismét ott telepedtünk le. Ekkor kezdődött 
hosszú és rendkívül gyümölcsöző baráti és munkakapcsolatunk 
Neumann-nal, amelynek csak az ő korai halála vetett véget." 

1933-tól 1957-ig Princetonban a Felsőfokú Tanulmányok 
Intézetének Matematikaprofesszora volt. 

Washingtonban halt meg 1957. február 8-án. 

Neumann logikailag teljes elemzését adta az EDVAC 
szerkezetének. "First Draft"-ja a gépek egész sora leírásának 
alapjává vált. Egy ilyen gép öt fő egységből áll: az aritmetikai 
egység, amely az elemi aritmetikai műveletek végrehajtására 
képes; a központi vezérlőegység, amely a kapott utasításokat 
hajtja végre; a memória tárolja az adott problémához szükséges 
numerikus adatokat és az utasításokat, végül az input és output 
(beviteli és kiviteli) egységek biztosítják az ember és a gép 
közötti kapcsolatot. 

Neumann fogalmazta meg a számítógépek működésének öt fő 
alapelvét: 

 Teljesen elektronikus számítógép. A gép egyszerre csak egy 
műveletet végez, de mindezt igen gyorsan. 
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 Kettes számrendszer használata. A tízes számrendszer 
megfelelt a mechanikus szerkezeteknél, a kettes 
számrendszert elektronikusan sokkal könnyebb 
megvalósítani a kétállapotú jelekkel. 

 Belső memória alkalmazása. A számítógép gyors 
működésébe nincs értelme emberi erővel beavatkozni, 
Neumann javaslata szerint a gépbe kell egy belső memória, 
amelyben a részeredmények tárolhatóak, s így a gép egy 
bizonyos műveletsort automatikusan is el tud végezni. 

 Tárolt program elve. A számítások menetére vonatkozó 
utasítások kifejezhetőek számmal, azaz adatként 
kezelhetőek. Ezeket éppúgy tárolhatjuk a belső 
memóriában, mint az adatokat. 

 Univerzális számítógép. Különböző feladatok elvégzésére 
nem kell speciális gépeket építeni. (A 30-as években Turing 
angol matematikus a matematikai logika eszközeivel 
kimutatta, hogy az olyan gép, amely el tud végezni néhány 
alapvető műveletet, elvileg bármilyen számítás 
végrehajtására alkalmas.) 

A számítógép részei: 

 Aritmetikai-logikai egység: a központi feldolgozó egység 
(CPU) egyik alegysége. Aritmetikai és logikai műveleteket 
végez, kiértékeli a relációkat. 

 Vezérlőegység: dekódolja, értelmezi a program soron 
következő utasítását, ennek megfelelően vezérli a többi 
egység működését. 

 Belső memória: vagy operatív tár - itt vannak azok az 
adatok és utasítások, amelyek a futó program 
működéséhez szükségesek. Meg kell említeni a 
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háttértárolókat is, mert a gyors működésű operatív tár 
viszonylag kevés adat tárolására alkalmas. Ezek mágneses 
elven működő berendezések (lemezegységek, 
mágnesszalagok, streamerek) igen nagy mennyiségű adat 
tárolására alkalmasak. (A mágneses jelrögzítés fizikai elve 
az elektromágneses indukció.) A programok az adatokhoz 
hasonlóan szintén tárolhatók a háttértárolókon. 

 Be/kiviteli eszközök: a számítógép és a felhasználó közötti 
kapcsolatot valósítják meg. (Az információáramlás irányától 
függően beszélünk beviteli, kiviteli vagy be/kiviteli 
eszközökről.) 

Számítógépek generációi 

Első generáció: 

1946-tól 1954-ig terjedő időszak. Hatása azonban az ötvenes 
évek végéig megmutatkozott. Elektroncsöves, digitális gépek. 
Kis műveleti sebesség (103 - 104 művelet/sec.), nagy méret, 
nagy teljesítményfelvétel (10..100 kW), kis megbízhatóság, 
magas ár. Felépítésük processzorcentrikus volt, minden 
adatforgalom a központi feldolgozóegységen keresztül zajlott. 
Csak a soros feldolgozásra volt lehetőség, egy időben csak 
egyféle művelet folyhatott. Az alkalmazott operatív tárak 
késleltető művonalat vagy elektroncsöves áramköröket 
használtak tároló elemként. A perifériák egyedi, gépenként 
különböző eszközök voltak. A programozás gépi kódban, majd 
assembley szintű gépi nyelven történt. Főleg tudományos-
műszaki számításokra használták őket. 
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Második generáció:  

1954-től 1964-ig tartott. Félvezetős áramköröket tartalmaztak. 
Megbízhatóságuk, műveleti sebességük nőtt, 
teljesítményfelvételük jelentősen csökkent. 
Rendszertechnikailag lényeges változást jelentett az önálló, 
központi feldolgozóegységtől függetlenül, azzal párhuzamosan 
működő csatornák megjelenése. A számítógép struktúrája 
memóriacentrikussá vált. 

A hagyományos perifériák mellett elterjedtek a nagy tömegű 
adat és program tárolását és gyors átvitelét biztosító 
mágneslemezes és mágnesszalagos háttértárak. Az operatív 
tárak ferritgyűrűs felépítésűek, megbízhatóbbak, gyorsabbak, 
nagyobb kapacitásúak lettek. 

Megjelentek a gépcsaládok, a különböző teljesítményű, de 
azonos módon programozható, azonos perifériákat használó 
"kompatíbilis" számítógépek. Megnőtt a software jelentősége, 
magas szintű programozási nyelvek alakultak ki: FORTRAN, 
ALGOL, COBOL. 

Harmadik generáció: 

1964-től 1971-ig tartott. Diszkrét félvezető eszközök helyett 10 - 
1000 félvezető elemet egy tokban tartalmazó integrált 
áramkörökből (integrated circuits) épültek fel. Ez az előző 
generációhoz képest ismét sebességnövekedést, méret- és 
teljesítményfelvétel csökkenést jelentett. 

Rendszertechnikailag jellemző a modularitás, a modulok önálló, 
párhuzamos működése. 
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Ez időszakban fejlesztették ki az IBM 360-as 
számítógépcsaládhoz tartozó DOS és OS operációs 
rendszereket. 1969-ben indult a UNIX operációs rendszer, 1970-
ben a C nyelv fejlesztése a Bell Laboratóriumban. 

Negyedik generáció: 

1971-től a 90'-es évek közepéig. Jellemzői a mikroprocesszorok 
és a személyi számítógépek térhódítása, korábban 
elképzelhetetlen működési sebesség, tárolási sűrűség és 
kapacitás, illetve miniatürizálódás, nagyfokú integrálás.(LSI 
Large Scale Integrated, VLSI Very Large Scale Integrated) 

Egy tokban 10.000 – 100.000 áramköri elemet realizáltak, 
lehetővé tették a számítógép egy tármoduljának vagy 
processzorának egy elemként történő megvalósítását. 

Új típusú háttértárak jelentek meg (floppy, winchester). A 
személyi számítógép tömegcikké vált. Az interaktivitás fokozását 
speciális perifériák segítik (egér, joystick, scanner). A nyomtatók 
minősége elérte a nyomdai szintet. 

Meghatározó jelentőséget kaptak a számítógépes elektronikus 
hálózatok és a grafikus operációs rendszerek. A korábbinál 
lényegesen hatékonyabb programozási nyelveket terveztek. 
Jelentősen bővült a számítógépek addigi felhasználási köre - 
kiadványszerkesztés, CAD, CASE rendszerek, animáció, táblázat- 
és adatbáziskezelők, mesterséges intelligencia, szimuláció, 
szakértői rendszerek. 

A negyedik generáció kezdetének a világ első 
mikroprocesszorának megjelenését tekintjük. Ez az Intel cég 
4004-ese, amelyet Ted Hoff mutatott be az Egyesült Államokban 
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1971-ben. 2250 komponensével 11 millió négybites számpár 
összeadására tették alkalmassá. 

Ötödik generáció:  

A multimédia és az Internet világméretű térnyerése, egy-egy új 
számítógép generáció kezdőévét még utólag sem egyszerű 
behatárolni. Az átmenetek nem feltétlenül ugrásszerűek. 

Általánossá válnak a Terabyte-os háttértárak, a Gigabyte-os 
operatív tárak, a transzputerek, az emberi szem 
felbontóképességéhez jobban illeszkedő képernyők, az 
integráltság mértéke növekszik, nagyobb futási sebesség, 
párhuzamos feldolgozás. 

Az optikai számítógép - amelyekben nemcsak elektromos jelek, 
hanem fény is továbbítja az információt -, előretörése valószínű. 
Prototípusát a Colorado-i Egyetemen készítették el 1993-ban. 

Új típusú adathordozók is megjelenhetnek. A CD 
továbbfejlesztésével (vagy akár egy új technológiával?) olyan 
háttértárak nyerhetők, amelyek terjedelmes mozgófilmek 
tárolására alkalmasak (BluRay). A számítógép, a tv, a video, a 
hifi-berendezések, az óriási sebességű háttértárak, 
professzionális képernyők és a mainál fejlettebb processzorok új 
típusú számítógépek létrejöttét eredményezi. 

A programozott oktatófilmek a tanulásnak egy más eszközét 
adják talán. A beszéd alapú interaktivitás jellemzővé, 
általánossá válik. A természetes nyelvek közti fordítóprogramok 
színvonala olyan mértékben fejlődhet, hogy bármely két nyelv 
között oda-vissza képesek lesznek a tolmácsolásra. E funkciókat 
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támogatja (majd) az Internet; a számítógépek rádiós, műholdas 
összeköttetését is lehetővé teszi. 

Akármennyi számítógép interaktív kapcsolatot teremthet 
egymással. A tv, a rádiótelefon és az Internet nyújtotta 
információszórás egy magasabb rendű szintézisben új 
dimenziókat nyit meg. Az ötödik generáció tehát az 
információszórás, -feldolgozás, -tárolás új tartalmat nyerő 
korszaka lesz. A programkészítésben általánossá válnak a 
generátor típusú fejlesztőeszközök, amelyek a programozó 
igényének megfelelően, vele interaktív módon tervezett 
rendszerek készítését teszik lehetővé. 

A hatodik generáció talán a biológiai elvek alapján működő 
számítógépeké lesz. 

A magyar informatika: 

Nemes Tihamér (1895-1960) postamérnök volt, aki a 30-as 
években kezdett el kibernetikai gépek tervezésével foglalkozni. 
Posztumusz munkáját (Nemes Tihamér: Kibernetikai gépek. 
Akadémiai Kiadó. 1962) barátai rendezték sajtó alá. 
Tanulmányai, találmányai "az emberi cselekvés és gondolkodás 
megismerését mérnöki módszerekkel, szerkezeti elemekkel, 
áramkörökkel közelíti meg". 

Kozma László (1902-1983) mérnök, akadémikus. Pályáján 
telefonműszerészként indult, mérnöki diplomáját Brünnben 
szerezte. 1930-tól a Bell Telephone antwerpeni gyárában 
telefonközpont fejlesztőként dolgozott, az azt követő néhány 
éves tevékenysége a számítástechnika belgiumi történetéhez 
tartozik. 1938-ban megbízták, hogy tervezzen és építsen a 



 

28 

gyárban használatos telefonközpont elemekből automata 
számológépet. Decimális gépet tervezett, amelynek 
legfontosabb eleme a 11 ívpontos kapcsológép volt. Ezt a 
szabadalmat további kilenc követte, amelyek közül a 
géptávírókkal és mágnes huzalos tárolókkal távfeldolgozási 
üzemben működő könyvviteli rendszert kell kiemelni. 

1955-ben tervezte és építette meg a Budapesti Műszaki 
Egyetem első és egyetlen jelfogós bináris számítógépét, a MESZ 
1-et. A gép programvezérelt, de a szó ismert értelmében nem 
tárolt programú volt. A berendezés kb. 2000 db (10 féle) 
jelfogóból épült, az adatokat bebillentyűzték. Az eredmény 
kiírására egy írógépet alakítottak át, a billentyűket 
elektromágnesek húzták meg. Fogyasztása kb. 600-800 W volt. 
A programot egy kézzel lyukasztott lapon tárolták. A gép 
egycímű utasításokat használt, egy lapra 45 utasítás fért rá, ezen 
kívül 9 konstans. A jelfogós adattárban 12 db 27 bináris 
számjegyű számot lehetett tárolni. A gépben automatikus 10 à 2 
és 2 à 10 átalakító volt beépítve. A gép kb. 10 évig működött, 
ma nagyobbik része az Országos Műszaki Múzeum raktárában 
van elhelyezve, szekrénye a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaságnál van kiállítva. 

Kalmár László (1905-1976) matematikaprofesszor, aki formális 
logikát is előadott a szegedi József Attila Tudományegyetemen, 
tervezte meg és munkatársával, Muszka Dániellel együtt 
építették meg 1958-60-ban az ún. Szegedi- vagy Kalmár-féle 
logikai gépet. Egy háromvezetékes huzalrendszerrel lehetett 
programozni, jelfogókból és számjegygépekből összeszerelt 
vezérlőmű vizsgálta meg a programozott logikai feladat minden 
egyes variációját, és megállapította, hogy a kívánt bonyolult 
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ítéletsorokból álló összetett ítélet milyen feltételek mellett igaz 
vagy hamis. 

A gép sikeres kísérlet volt, gyakorlati feladatokat is megoldottak 
vele, de főleg az oktatás céljait szolgálta, az 1960-as Budapesti 
Nemzetközi Vásáron mutatták be. Kalmár László a halála előtti 
években egy új, ún. "formulavezérlésű" gépet tervezett, amely 
az emberi kommunikációhoz közel álló módon lett volna 
programozható. Terveinek befejezését korai halála akadályozta 
meg. 

Muszka Dániel és Király József még a logikai gép befejezése 
előtt bemutatták az ún. "Szegedi Katicabogarat�, ami a pavlovi 
feltételes reflexek és egyéb agyi funkciók analógiájára 
működött. 

A Magyar Tudományos Akadémia Kibernetikai Kutató 
Csoportja 1956-ban a Műszeripari Kutató Intézet egyik 
osztályaként alakult meg. 1957-ben az osztály a Magyar 
Tudományos Akadémiához került önálló kutatócsoportként. 
Igazgatója Varga Sándor lett. A Szovjetunióban akkor frissen 
tervezett számítógép, az M3 terveit vették át és a tervek alapján 
építették meg a gépet. Ebben sok logikai, de elektronikai hiba is 
volt, ezeket részben a ritka szovjetunióbeli konzultációk 
alkalmával, részben pedig önállóan javították ki, ezért a két, a 
szovjet és a magyar gép sok megoldásban eltért egymástól. A 
gép 1959 elejétől működött. A legnagyobb gondot az 
elektroncsövek okozták. A gép átlagban 1 - 1,5 műszakot 
üzemelt a hét öt napján, kb. 240-280 órát havonta. A használt 
szovjet csövek kb. 600 órára voltak méretezve. A másik 
hibaforrás a mágnesdob volt. A gép bekapcsolásakor a 
hőtágulás miatt az eredetileg üzemi körülmények között 
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beállított fix író - olvasófejek közelebb kerültek a felülethez, ez 
azt jelentette, hogy néhány tíz m m vastag mágneses réteget a 
fejel egyszerűen lenyúzták az alaptestről. 

A teljes gépet áttervezték, az alegységekben a csöveket 
kicserélték hosszú időtartamú (3000 órás) rádiócsövekre, 
amelyeket az Egyesült Izzó akkor már gyártott. Igen nagy munka 
volt, mert más paraméterű csövekről volt szó, így az 
áramköröket is újra kellett méretezni. A mágnesdob vezérlőjét 
áttervezték, egyben két mágnesdob összekapcsolását is 
megoldották. A következő fejlesztésként az Intézet ferritgyűrűs 
tárat vásárolt, így a gép teljesítménye 30 művelet/s-ról 1500 
művelet/s-ra növekedett. 

A hatvanas évek elején a központ munkatársai a gépet 
továbbfejlesztették pl. új utasításokat építettek bele, zenélő 
adapter készült. Elkezdődött a programfejlesztés és a 
számítógéphez illő alkalmazási feladatok kiválasztása, 
algoritmizálása és programozása. 

Központi Fizikai Kutató Intézet 1959 körül vásárolt a 
Szovjetunióból egy URAL 1-es számítógépet. A KFKI-ben 
alapításától fogva jelen volt a fizika mellett a digitális 
elektronika is. A számítógép fejlesztés - a TPA program - a 
sokcsatornás analizátorok fejlesztési bázisán indult a 60-as évek 
közepén. 1960-ban kifejlesztették a 128 csatornás analizátort, 
amely elektroncsövekkel és itthon gyártott ferritmemóriával 
készült el 1963-ban. Kb. 50 ilyen berendezés épült. 1965-ben 
készült el a tranzisztoros változat, amelyet már Tárolt Programú 
Analizátornak neveztek. Ebből a fejlesztési eredményből már 
csak egy nagyon kis lépés volt egy általános célú számítógép 
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létrehozása. A KFKI a DEC kompatibilis utat választotta, így jött 
létre a TPA-8, ezt követte a TPA-10 és még egy sor új típus. 

EMG (Elektronikus Mérőkészülékek Gyára) ők fejlesztették ki a 
HUNOR digitális, négy alapműveletes, automatikus 
számológépet, majd a hatvanas évek második felére az EMG 
803-as tranzisztorizált általános célú számítógépet. 

A korai számítógépek fejlesztésébe az EDLA programmal 
kapcsolódott be. A rövidítés Dr. Edelényi László és Dr. Ladó 
László feltalálók nevét takarja. 

Az EDLA-I.-et a Telefongyár új elektromos könyvviteli 
gyűjtőberendezéseként hirdették és mutatták be 1959-ben a 
Budapesti Nemzetközi Üzemszervezési Kiállításon. Az EDLA-II. 
teljesen tranzisztoros áramkörökből épült, elektronikus 
könyvelési adatgyűjtő berendezés bemeneti berendezésekből, 
adattároló mágneses memóriából, műveletvégző egységből és 
kimeneti berendezésből állt. 

 Az első, fából készült logikai gép: Nemes Tihamér. 

 Az első jelfogós és programozható számítógép: Kozma 
László és munkatársai. 

 Az első kibernetikus állatmodell: Muszka Dániel. 

 Az első jelfogós logikai gép: Kalmár László és 
munkatársai. 

 Az első digitális, automatikus, tárolt programú 
számítógép (Neumann-elvű) az M3 volt. 

 Az első elektronikus könyvelési rendszer az EDLA-II. 

 Az első elektronikus asztali számológép a HUNOR volt. 

 Az első sikeres, sorozatban gyártott tranzisztorizált gép a 
TPA-8. 
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A hatvanas évek elején a felhasználók többnyire már nem saját 
maguk fejlesztettek, hanem vásárolták a számítógépeket. 
Ezeket a gépeket elsősorban a kutatóintézetek vagy egyetemek 
használták, de néhányat már a termelésben, ill. az üzleti életben 
is alkalmaztak. 


