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Tények, érdekességek az informatika világából 

Szoftver hibák – hibás szoftverek 
(http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kacd/0/32221/index.html alapján) 
 A bug (bogár) a mérnöki életben igen régóta használatos szó a mechanikai meg-

hibásodások jelzésére. Thomas Edison (a távíró és sok más hasznos találmány 
atyja) egy 1878-ban írt levelében is szerepel ez a kifejezés, amelyet később  a 
számítástechnikában is használni kezdtek. 

 1947-ig kellett várni arra, hogy megtalálják az első igazi „bug”-ot, vagyis bogarat. 
Történt ugyanis, hogy a Harvard egyetemen kifejlesztett Harvard Mark II. nevű 
elektromechanikus számítógép reléi közé egy molylepke került, amely a gép hibás 
működését eredményezte. A jó humorérzékkel megáldott operátor eltávolította a 
bogarat, és a naplóba beírta a következő szöveget: „First actual case of bug being 
found”, vagyis „Az első valódi eset, amikor bogarat találtunk”. A napló egy részlete és a 
bug ki van állítva egy virginiai számítógépes múzeumban. 

 Természetesen a hibakeresésre használt debug szakkifejezés (bogártalanítás) is in-
nen származik. 

 2001-ben Japánban felfüggesztették az egyik mobiltelefon típus árusítását, mivel 
annak szoftverében hibát találtak. A szoftverhiba miatt Java-s alkalmazások futta-
tásakor a készülék adatbázisai megsérülhettek. Természetesen ez nem egyedi 
eset, hasonló visszahívás a mobilpiacon azóta is számos esetben történt. 

 2005-ben az egyik autógyár szoftverhiba miatt volt kénytelen visszahívni az egyik 
modelljét. A hiba azt eredményezte, hogy az autó hirtelen lelassult, majd teljesen 
leállt, amelynek oka egy indokolatlan vészjelzés volt. Nem kell ecsetelnünk, hogy 
egy ilyen hiba a közlekedés biztonságát mekkora mértékben veszélyezteti. 

 A szoftverhibák következménye esetenként halálos is lehet. Példa erre a Therac-
25 nevű orvosi műszer, amelyet a rákos daganatok sugárdózisokkal történő keze-
lésére fejlesztettek ki. A kórházakban használt eszköz képes volt röntgen, illetve 
alacsony energiájú béta sugárzás kibocsátására is.  A röntgen sugárzás roncsolásá-
tól egy fémlemez védte a pácienst, amelynek pozícionálását a műszer szoftvere 
automatikusan végezte. Sajnos egy programhiba miatt előfordulhatott, hogy a 
fémlemez nem került megfelelő pozícióba, emiatt az USA-ban 1985. és 1987. 
között több esetben az előírt dózis többszörösét alkalmazta a gép, amely miatt 
többen meghaltak, illetve súlyosan megsérültek. 

 Hasonló dolog megtörtént 2000 novemberében is, Panama város egyik rákkuta-
tó intézetében. Itt szintén a védőlemezek elhelyezése okozta a gondot. 

 A Mariner I. űrszondát a Vénusz bolygó kutatására indították (volna) el 1962. jú-
lius 28-án. A rakéta egy antenna meghibásodása miatt elvesztette a kapcsolatot a 
földi irányítórendszerrel, ezért a fedélzeti számítógép vette át az irányítást. Azon-
ban a szoftver is hibás volt, ezért a rakéta letért a megadott pályáról, és meg kel-
lett azt semmisíteni. Utólag kiderült, hogy a szoftverfejlesztők egy képletet elnéz-
tek és ezért hibásan programozták be.  

 1996-ban, június 4-én az Európai Űrügynökséget sújtotta szoftverhiba. Az 
Ariane-5 hordozórakéta négy olyan műholdat állított volna pályára, amely a 
magnetoszférát kutatta volna, azt az övet, amely megvédi bolygónkat az állandó 
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napszéltől. Az Ariane-5-ben az Ariane-4 vezérlőszoftverét használták fel (mivel 
az már bizonyított), de mivel az új hajtómű gyorsabb volt elődjénél, a számítá-
soknál aritmetikai hiba lépett fel, ami miatt a hajtóművek túlterhelődtek és mű-
ködésképtelenné váltak. 

 1999-ben a Mars Climate Orbite űrszonda esett áldozatul szoftverhibának, így 
nem maradt esélye a Mars légkörének vizsgálatára. A légkörbe ugyan belépett, de 
sajnos azonnal el is égett. A problémát az okozta, hogy a szoftvermodulokat kü-
lön fejlesztőcsoportok készítették, és nem állapodtak meg abban, hogy milyen 
mértékegységeket (metrikus vagy angolszász) használnak a számításoknál. 

 1991. február 25-én Irakban egy eltévedt Scud rakéta ölt meg 28 amerikai kato-
nát. Ez azért történhetett meg, mert a Patriot légelhárító rendszer és a radar 
rendszerórájának értéke kis mértékben eltért (0.3 mp-el), amely a mozgó SCUD 
rakéta esetén 600 méteres különbséget jelent a célzásnál. A rakétarendszer készí-
tői tudtak a hibáról, de a javított szoftverváltozatot a tragédia után csak 1 nappal 
tudták biztosítani.  

 1988-ban az első internetes féreg (Morris) kevesebb, mint egy nap leforgása alatt 
2000–6000 SUN és VAX számítógépet fertőzött meg, kihasználva az operációs 
rendszer egyik hibáját. A féreg kifejlesztője (elmondása szerint) nem akart kárt 
okozni, csak meg szerette volna becsülni az internetre kapcsolt számítógépek 
számát. A féreg működéséből adódóan azonban a szerverek nagymértékben le-
lassultak, illetve elérhetetlenné váltak, nem kis riadalmat keltve akkoriban. A féreg 
kifejlesztője felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést kapott. Azóta meg-
szerezte a doktori címét, kutatási témája a számítógépes hálózatok felépítésével 
kapcsolatos. 

 

Egyszerű programok kezdőknek  

V. rész 

Láncolt listák C++-ban 
A mutató olyan típus, amely változói értékként egy címet tartalmaz. A C++ nyelv-

ben nagyon jól ki van dolgozva a pointeraritmetika. 
A mutató (pointer) típust C++-ban a * unáris operátor jelzi. Például, ha egy egész szám-

ra mutató pointert akarunk deklarálni, akkor ezt az int *p; változódeklarációval tehetjük 
meg. A p pointer típusú változó és az a cím, amely a p értéke, egy egész számot tartalmaz. 
Ha egy pointernek egy változó címét akarjuk megfeleltetni, akkor a cím (unáris &) operátort 
kell használnunk: p = &i;. 

A void * deklaráció explicit típuskonverziót követel, és ezt bármilyen mutatótí-
pusra használhatjuk. 

A C++ a NULL fenntartott szóval jelöli azokat a mutatókat, amelyek semmilyen 
zónára sem referálnak. Ha tehát azt mondjuk egy mutatóra, hogy p = NULL; 
akkor ez a mutató üres. A NULL szimbólumot grafikusan így ábrázoljuk: 

 
Ha mutatót definiálunk egy memóriacímen lévő értékre, és ha ez az érték egy másik 

memóriacímet is tartalmaz, akkor memórialáncolatokat, listákat hozhatunk létre. A lista 
dinamikus változók sorozata. A listák elemei két fontos, elkülöníthető részt tartalmaz-


