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Ismerve a kritikus Reynolds-szám értékét, megadható a kritikus sebesség képlete: 
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 Bizonyítható, hogy a Reynolds-szám a mozgási energia és a súrlódási munka há-
nyadosával arányos mennyiség. Sima falú csöveknél az arányossági tényező 1. Ebből
következik, hogy R kis értékénél nagy a súrlódási erő, viszont nagy R értékeknél kicsi a 
súrlódás, ideális folyadéknál nincs súrlódás, R végtelen lesz. 

 A nagy átmérőjű vízvezeték csövekben a víz általában turbulens áramlással folyik. Egy 
1 cm-es sugarú vezetékcsőben a kritikus sebesség vk= 0,1 m/s. Ha a vízvezeték csapját 
teljesen megnyitjuk akkor az áramlási sebesség 1,5-2,5 m/s értékek között van (a pillanat-
nyi víznyomástól függően), tehát a víz ilyenkor turbulens áramlással folyik ki a csapból. 

 A vérerekben a vér áramlása normális körülmények között lamináris áramlás for-
májában valósul meg. A néhány mikron átmérőjű hajszálerekben az áramlási sebesség 1-
2 mm/s, a kritikus sebesség 103 m/s nagyságú, így a hajszálerekben mindig biztosított a 
lamináris áramlás feltétele, amely a turbulens áramlásnál jobb feltételeket biztosít (na-
gyobb folyadékhozam, hatékonyabb szabályozás). A legnagyobb átmérőjű vérérben, az 
aortában az áramlási sebesség 0.6 m/s és itt a kritikus sebesség m/s nagyságrendű, tehát 
az áramlási sebesség itt már közel van a kritikus értékhez. Ha érszűkület lép fel, és en-
nek következtében az áramlási sebesség annyira megnő, hogy túllépi a kritikus határér-
téket, akkor az a veszély áll fenn, hogy az áramlás a nagyobb hozamú lamináris áramlás-
ból átvált a kisebb hozamú turbulens áramlásba. 
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A címben szereplő fogalmakat gyakran az informatikusok is egymás szinonimája-
ként használják, pedig nem azok, önálló, teljesen különböző jelentéstartalommal bírnak. 
Foglaljuk össze ezek értelmezését és a köztük lévő különbségeket. 

Az algoritmus fogalma 
Algoritmusnak nevezünk bármilyen jól meghatározott számítási folyamatot, amelynek 

bemenete egy bizonyos érték vagy értékhalmaz, és amely létrehoz egy kimenetet, szin-
tén egy értéket vagy egy értékhalmazt. Az algoritmus tehát számítási lépések sorozata, 
amelyek a bemenetet kimenetté alakítják át. 

Egy algoritmust helyesnek nevezünk, ha minden adott konkrét bemenetre helyes ki-
menetet ad és megáll. Ekkor azt mondjuk, hogy az algoritmus megoldotta a számítási 
folyamatot. Egy algoritmus helytelen, ha nem áll meg, vagy nem helyes eredményt ad. 
Egy helytelen algoritmus is lehet néha hasznos, ha hibaarányát kezelni tudjuk. 

 
Az algoritmusok tulajdonságai: 
− általánosság: feladatosztályt képesek megoldani, bármilyen bemenő adatra képe-

sek kimenetet generálni 
− végesség: a lépések száma és a végrehajtás ideje véges 
− jól definiált: az eljárás minden lépése előre ismert, és minden műveletet előre is-

mert művelet követ. 
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Az algoritmusok utolsó tulajdonsága csak a determinisztikus vagy szekvenciális algorit-
musokra érvényes. Párhuzamos algoritmusok esetén például nem mindig tudjuk előre, 
hogy milyen művelet fog végrehajtódni. Vagy léteznek nemdeterminisztikus algoritmusok 
is, pl. a kvantumszámítógépek algoritmusai. A végtelen algoritmusokkal is van néha mit 
kezdenünk, ha részeredményeit fel tudjuk használni, vagy segítségükkel becsléseket 
tudunk megadni. A valószínűségi algoritmusok is sértik a fenti tulajdonságokat, hisz 
ezek vagy adnak bizonyos valószínűséggel helyes eredményt (Monte Carlo típusú algoritmu-
sok), vagy bizonyos valószínűséggel túllépik a megadott futási időt, végtelenné válnak 
(Las Vegas típusú algoritmusok). 

Mint látjuk, az algoritmus fogalma intuitív fogalom – és a fenti tulajdonságok in-
kább ajánlás jellegűek, semmiképp nem törvényszerűségek. 

A program fogalma 
A program az algoritmus formálisan leírt alakja, amelyet a számítógép értelmezni és 

végrehajtani tud. A formális leírást valamilyen konkrét programozási nyelv segítségével 
végezzük. Az algoritmus leírását, a programozási nyelv használatát a programozó végzi. 

A programok közös tulajdonsága, hogy a bemeneti adatok bevitele és kimeneti ada-
tok visszaszolgáltatása közötti idő nagymértékben csak a számítógép sebességétől és az 
algoritmus bonyolultsági fokától függ – és nem a felhasználó beavatkozásától. 

Egy program akkor helyes, ha helyes adatokra helyes eredményeket szolgáltat, helytelen 
adatokra pedig befejeződik és hibaüzenetet eredményez (ezt a helytelen adatokra való befe-
jeződést általában a fordítóprogram szokta hozzáilleszteni egy program futtatható kódjához, 
és az ilyen befejeződést legtöbb esetben futási hibaüzenet – run time error – kíséri, ezek a 
hibaüzenetek azonban nem mindig közérthető alakban vannak megfogalmazva, és egy he-
lyes program célja minél érthetőbb hibaüzeneteket szolgáltatni. Ehhez nyújtanak nagy segít-
séget az egyes programozási nyelvek kivételkezelői). 

Az alkalmazás fogalma 
Az alkalmazás általában egy olyan vizuális, eseményvezényelt rendszer, amelyben a 

felhasználó választja ki a soron következő algoritmussorozatot, így a felhasználó ese-
ményeket generál, amelyek segítségével a rendszer vezérelhető. Az események száma és 
sorrendje nincs korlátozva. A rendszerből való kilépés is a felhasználó óhajára történik. 

A következő algoritmussorozat kiválasztása és az események generálása általában 
menürendszerek segítségével történik. A menürendszerek mindig felkínálják a továbblépé-
si lehetőségeket. 

Az alkalmazások vezérlése egér segítségével is történhet. 
 

Az alkalmazás felépítése  
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Egy alkalmazás akkor helyes, ha helyes adatokra helyes eredményeket szolgáltat, hely-
telen adatokra pedig nem engedi a felhasználót, hogy tovább folytassa a kiválasztott 
utat, hanem visszaküldi a helytelen adathoz hibajelzés kíséretében, lehetőséget biztosít-
va az adatok kijavítására. A helyes alkalmazások nem fagynak le, és futásukat nem feje-
zik be csak a felhasználó kérésére, nem pedig egy hibás lépés eredményeként. 

A szoftver fogalma 
Szoftvernek (software) nevezzük a számítógépes rendszer logikai részét, mindazt, ami 

a fizikai gépen túl van. Ide tartoznak a programok, az alkalmazások, az operációs rend-
szerek logikai részei, de ezek teljes dokumentációi és felhasználói leírásai, súgórendsze-
rei is. A szoftverek telepítőrendszerrel rendelkeznek, és piaci termékeknek tekintendők. 
A szoftverek a számítógépek felhasználóit célozzák meg. Ez a kör mára nagyon szerte-
ágazó, széles, így egy jó szoftvernek olyan felhasználói kapcsolatot és feladatmegoldó 
környezetet kell nyújtania, amely csak a legszükségesebb szakismeretet igényli. 

A szoftvert és a hardvert azonban csak a számítógépek fejlesztésének kezdetén lehe-
tett teljesen szétválasztani. Ma már nem húzható ilyen éles határvonal, hisz egyre több 
olyan szoftver van, amely hardverbe van beépítve. Ma inkább így mondjuk: a számítógép-
be épített emberi tudást szoftvernek, a gépi alkatrészeket, részegységeket hardvernek nevezzük.

A szoftverek mint termékek 
A szoftvereket meg lehet vásárolni, és mint termékek, általában védett márkanévvel, 

a gyártó céggel kötött szerződések szerint forgalmazhatók. Az így vásárolt terméket 
nevezzük jogtiszta szoftvernek. Az illegálisan megszerzett, másolt szoftverek birtoklása 
azon kívül, hogy törvénybe ütközik és büntethető, egyéb hátrányokkal is járhat: pl. 
hiányzik hozzá a dokumentáció, nem telepíthető újra, vírusfertőzött lehet stb. A 
jogtiszta szoftverhez a gyártók és forgalmazók egyéb előnyöket is biztosíthatnak: 
update, upgrade lehetőségek, karbantartási szolgáltatás, ügyfélszolgálat stb. 

A freeware-ek szabadon terjeszthetők, a shareware-ek pedig valamilyen megkötéssel 
terjeszthetők szabadon (pl. 30 napig, úgy indul, hogy le kell nyomni egy gombot stb.). 

Ha szoftvert vásárolunk, akkor a teljes csomagot vásároljuk, ha el akarjuk a szoftvert 
adni, akkor is csak a teljes csomagot adhatjuk el, egyes részeit külön-külön nem (pl. csak 
a felhasználói kézikönyvet vagy csak az alkalmazást). 

A vásárolt alkalmazás forráskódját általában nem kapjuk meg és a vásárlás nem ad le-
hetőséget arra sem, hogy az alkalmazás kódját visszafejtsük (a public domain alkalmazások 
fejlesztői engedélyezik az alkalmazás átalakítását is, de az eredeti forrást fel kell tüntetni a 
módosított változatban). A szoftvervásárlás valamilyen szerződés megkötése (legtöbb-
ször licencszerződés) által valósul meg, ez a szerződés pontosan rögzíti a használati feltéte-
leket: hány gépre, hány felhasználó számára stb., milyen szervizfeltételek illetik meg a 
vásárlót, a szerzői jogokat stb. (mindenkit, aki szellemi terméket készít, szerzői jog illet 
meg, és törvény védi a készítőt a jogtalan felhasználással szemben). 

Licenc: valamely, a gyakorlatban alkalmazható találmány, módszer stb. birtokbavételére, illetve 
használatára, szerzői jogra, védjegyre vonatkozó engedély, amelyet megfelelő ellenérték fejében adnak. 
A használatbavételi engedély alapja a szerződés. A szerződés szólhat pusztán a szabada-
lom használatáról, vagy kiterjedhet az előállítási tapasztalok, előírások átadásával és a 
kooperációról szóló megállapodással. 

A jogtalan szoftvermásolást, terjesztést, használatot a „szoftverrendőrség” (BSA) vizs-
gálhatja ki. A BSA – mivel nem hatóság – csak a rendőrséggel vagy egyéb hatósággal 
együtt ellenőrizheti a szoftverhasználatot és szólíthatja fel a felhasználót az alkalmazás 
jogtisztaságának igazolására (licencszerződés bemutatására). 

Kovács Lehel 


