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Hajdanvolt és újabb idők diákjai tanúsíthatják, hogy a feladatmegoldás  egyszerre 
jelenti az ismeretek elmélyítését és kiszélesítését, egyfajta  sportot, ahol az egyenlő 
esélyekkel indulók közül a szorgalom, a többletmunka választja ki a leendő győztese-
ket, s ugyanakkor sikerélményeket nyújtó hasznos tevékenységet a szabad(?) idő okos 
kitöltésére. A több évtizedes matematikai, fizikai  majd kémiai terület mellé most -
mintegy fémjelezve  korunkat - újabb szakterület zárkózik fel:  az informatika,  illetve a 
számítástechnika. S mielőtt a reáliákkal "hadilábon" álló humán tagozatos diák minél 
messzebb dobná ezt a számára újabb kihívást jelentő füzetet,  gyorsan szögezzük le, 
hogy a számítógép már nagyon rég nem csak "számít", hanem olyan hagyományosan 
humán tevékenységeket is végez, mint a képszerkesztés, a rajzfilmkészítés,  a zenei 
hangszerelés, az idegen nyelvű fordítás  és még sok-sok hasonló. Ma már az orvos, a 
festő,  a műfordító  is hasznos segédeszközt találhat ezekben az "okos" gépekben. 

Egy másik téves elképzelést is időszerű volna minél hamarabb tisztázni. A számí-
tógépek tulajdonképpen rettenetesen buták, a szó legkomolyabb értelmében. Alapjá-
ban véve mit is tudnak ezek a "csodagépek": összeadni 1-et az 1-gyel , 
összehasonlítani a nullát az egyessel, s egy-egy ilyen egyszerű számot ide-oda tologat-
ni. Igaz viszont, hogy ezt igen nagy sebességgel. S mégis, e szerény "tudás" hogyan 
vezethet el azokhoz a lenyűgöző, látványos tevékenységekhez, amelyekkel korunk 
embere egyre-másra találkozik a mindennapi életben is? Hát a programozáson keresz-
tül. A számítógépek - legalábbis a napjainkban ismeretesek - csupán arra képesek, 
amire az ember már előzőleg "megtanította" őket. (Nyugodtan állíthatjuk tehát, hogy 
a legcsodálatosabb "számítógép" még mindig az emberi agy!) Minden komplex tevé-
kenységet, amelyet később a számítógép olyan magabiztosan és gyorsan elvégez, az 
embernek kell először megértenie, lebontania elemeire, az adott feladat  megoldását 
megtalálnia, majd a számítógép számára megérthető formára  hoznia. Ezekről a dol-
gokról majd később fogunk  részletesebben beszélgetni. Ez a hosszabbra nyúlt beveze-
tő csak azt a célt szolgálja, hogy minden diáknak kedvet csináljon a számítógépek 
megismerésére és félelem  nélküli felhasználására,  függetlenül  attól, most lépett-e a 
"hosszúnadrágos" korba (mondjuk az ötödik osztályba), vagy már nincs messze a 
diáksapka vagy a hajszalag letételétől, és attól is függetlenül,  hogy speciális matema-
tika-fizika,  vagy "csak" humán érdeklődésű poéta. A lényeg csupán a nyugodt, értel-
mes gondolkodás, és persze a kitartás. 

Elképzelésünk szerint a kitűzött és megoldott feladatok  mellett állandó jelleggel 
fog  szerepelni a lapban egy kislexikon. Ebben részletesebben körüljárunk majd egy-
egy fogalmat,  amely vagy közvetlenül kapcsolódik a feladatokhoz,  vagy az általános 
elméleti ismereteket tágítja. Szívesen válaszolunk majd (ha tudunk) a nekünk feltett 
kérdésekre is. Azt már most le kell szögeznünk, hogy munkánknak csak akkor lesz 
értelme, ha minél többen bekapcsolódnak ebbe az újszerű tevékenységbe, s közösen 
szerkesztjük majd a lapot. 

S még valami. Nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok iskolában még nem láttak soha 
számítógépet. Ez nem lehet sem ok, sem magyarázat a félreállásra.  Minden számító-
gépes feladat  első megoldásához nem kell csupán papír, ceruza - és egy kis józan ész. 
Előbb-utóbb majd gép is kerül, s annál nagyobb lesz a sikerélmény és öröm, amikor a 
számítógép majd mindent úgy végez el, ahogyan azt a feladatmegoldó  előre meghatá-
rozta. 

A diákok mellett szívesen vesszük, sőt elvárjuk a tanárok aktív közreműködését is. 
Minden észrevételt, javaslatot jól átgondolva igyekszünk majd beépíteni munkánkba 
a közös cél elérése érdekében, éspedig azért, hogy a számítástechnika mind eszköze, 
mind tárgya is legyen a mindennapos oktatásnak. 

Jodál Endre 



Számítástechnikai Kislexikon 
Bármely területen a feladatmegoldás elképzelhetetlen jól megalapozott 

elméleti tudás nélkül. A klasszikusnak tekinthető tantárgyaknál (matematika, 
fizika, kémia, stb.) kiforrott,  nagy elméleti és gyakorlati tapasztalatra épülő 
tankönyvek segítik az elméleti tudás megszerzését. Sajnos nem áll ez a 
számítástechnikára is, bár A.P. Ersov orosz akadémikus egyenesen "második 
alfabetizálásnak" nevezi azt az igen fontos feladatot, hogy korunk emberét az 
általános műveltség aktív részeként még az iskolában felkészítsék a számí-
tástechnika legalább olyan szintű ismeretére, amely elegendő ahhoz, hogy 
mint felhasználó, eredményesen használhassa napi tevékenységében a szá-
mítógépek által nyújtott lehetőségeket. Mindezeket szem előtt tartva indítjuk 
útjára állandó rovatunkat, a Kislexikont. Természetesen nem azzal a céllal, 
hogy bármilyen tankönyvet is helyettesítsen, nem is lenne képes ilyesmire. 
Arra viszont már vállalkozhat, hogy egy-egy fontos fogalmat többé-kevésbé 
részletesen körüljárjon, megmagyarázzon, segítse a feladatmegoldást, hogy 
kiegészítse a már, vagy majd csak később megjelenő tankönyvek anyagát. 

A magyarázatokban óhatatlanul utalni kell majd más fogalmakra is. Ezeket 
csillagocska előzi meg a szövegben, jelezve, hogy az illető fogalmat már 
önmagában magyaráztuk, vagy esetleg később fogjuk részletesebben magya-
rázni. Ezek a kereszthivatkozások, utalások egyben igyekeznek összefűzni 
majd mindazokat a kifejezéseket, fogalmakat, amelyek egy-egy szűkebb terü-
letre vonatkoznak, s így annak tömör, de kielégítő leírását biztosítják. 

Ezzel indítsuk is útjára Kislexikonunkat a számítástechnika központi fogal-
mával: mit is értünk tulajdonképpen számítógépen? 

számítógép  (a: computer) - általában minden olyan berendezés, amely előre 
meghatározott műveletek sorozatát képes elvégezni, s ezáltal megfelelő bemenő 
adatok alapján olyan kimenő adatokat állít elő, amelyek vagy közvetlenül értel-
mezhetők a felhasználók részére, vagy más berendezések vezérlésére használ-
hatók. Az első ~ nek tekinthető eszközt a nagy francia matematikus, Blaise 
Pascal (1623-1662) készítette el, amely az összeadás és kivonás elvégzésére 
alkalmas mechanikus szerkezet volt. Ez a gép volt az első bizonyítéka annak, 
hogy a gondolati műveletek is elvégeztethetik gépekkel. Ezt a gépet fejlesztette 
tovább Wilhelm G. Leibniz (1646-1716) német filozófus  és természettudós úgy, 
hogy a szorzás és osztás elvégzésére is használható legyen. E gépek alapvető 
jellegzetessége, hogy tulajdonképpen csak a négy számtani alapművelet elvég-
zésére voltak képesek. Charles Babbage (1792-1871) angol matematikus és 
bölcselő nevéhez fűződik annak a lehetőségnek a felismerése, hogy elvileg olyan 
gépek is készíthetők, amelyek nem kimondottan aritmetikai műveleteket is végez-
hetnének, ezeket előre meg lehetne határozni, majd megfelelő tárolásuk után az 
ember beavatkozása nélkül végezhetnék el műveletek egész hosszú sorát. Ez a 
felismerés vezetett el a *programozás  megvalósíthatóságához, de erről a foga-
lomról majd később fogunk részletesebben beszélgetni Kislexikonunkban. Egye-
lőre csak annyit jegyezzünk meg, hogy Babbage gépének gyakorlati 
megvalósítását a kor technológiája nem tette lehetővé. Csaknem egy egész 
évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy Howard Aiken professzor  megépíthesse 
Mark I nevű gépét (1939-1944), amely végre megtestesíthette Babbage látnoki 
elképzeléseit. 

Mai értelmezésben a ~ olyan elektronikus berendezés, amely *információk 
(*adatok  + *programok)  tárolására alkalmas, előre meghatározott és megfelelő 
formában kódolt műveletek elvégzésére képes az ember beavatkozása nél-
kül, s ami nagyon fontos, saját tevékenységét, működését vezérelni képes. 
Nem kis elégtétellel nyugtázhatjuk, hogy a világon elsőnek egy ilyen gép 



elméleti és gyakorlati megvalósítása a nagy magyar matematikus, Neumann 
János (1903-1957) nevéhez kapcsolódik, aki 1941 és 1946 között készítette el 
a Pennsylvania Egyetemen (USA) a világ első elektronikus —ét, az ENIAC-ot, 
majd 1952-ben az EDVAC-ot, amelynek logikája és felépítése ma is minden ~ 
alapjául szolgál (*Neumann-gép). 

Neumann-gép  (a: von Neumann machine) - a napjainkig ismeretes elektroni-
kus számítógépek alapjául szolgáló elméleti modell, amelyet szerzője és névadó-
ja (Arthur W. Burks és Hermann H. Goldstein közreműködésével) 1947-ben 
közölt tanulmányában hozott nyilvánosságra. Első, igen leegyszerűsített megkö-
zelítésben egy ~ a következő alapvető egységekből épül fel: 1. központi *memó-
ria.  a feldolgozandó adatok és az elvegzendő műveletek tárolási helye; 2. 
*központi  vezérlőegység',  az előírt műveleteket ténylegesen végrehajtó eszköz; 3. 
a külvilággal tartott kapcsolatot megvalósító eszközök összessége, vagyis mind-
azok a berendezések, amelyeken keresztül a megoldandó feladat kezdeti adatait 
a számítógéppel közöljük, illetve a megoldást jelentő adatokat visszakapjuk. 

programozás  (a: programming) - általános értelmezésben az az emberi 
tevékenység, amelynek során egy adott feladatot megvalósító műveleteket meg-
határozzák, illetve azokat a végrehajtó által érthető es megvalósítható formáSa 
hozzák. A - igen komplex tevékenység, amely a következő fontosabb fázisokat 
foglalja magaba: 1. a megoldando feladat megértése, megfelelő leírása; 2. a 
feladatot megoldó *algoritmus  (eljárás) kiválasztása vagy megtervezése; 3. az 
eljárást megvalósító műveletek meghatározása, illetve sorrendiségének előírása; 
4. a műveletek olyan leírása, amelyben érthetővé, illetve végrehajthatóvá válnak 
a kijelölt eszköz (számítógép) szamára (ezt a célt szolgálják a *programozási 
nyelvek).  Sokan még ma is csak az utolsó pontban jelölt tevékenységet értik ~ 
alatt, noha ez csak a tulajdonképpen már kész program kódolását jelenti. 

algoritmus  (a: algoritm) - véges számú, előre ismert műveletek olyan soroza-
ta, amely megadja egy feladat vagy egy problémakör megoldásának pontos 
leírását, a megoldáshoz vezető műveletek természetét és sorrendiségét. Három 
alapvető tulajdonsága emelhető ki: 1. az általános  érvényűség  (a feladatok egész 
osztályát képes megoldani bármilyen bemenő adatokra); 2. a determinizmus  (az 
eljárás minden lépese előre ismert, és minden műveletet előre ismert művelet 
követ); 3. a véges  jelleg  (a lépések száma és a végrehajtás ideje). 

Számítástechnikai szempontból a harmadik tulajdonság bizonyos megszo-
rításoknak van alávetve. A matematikai analízisben számtalan olyan ~ van, 
amely a határérték fogalmát használja, tehát lényegében végtelen sok lépést 
követelne, ha abszolút pontosságra törekednének. Gyakorlati szempontból 
tehát csak a relatív pontosság lehet a célja egy, a számítógépen végrehajtott 
~nak. Egy, a matematikában "végesnek" ismert ~ a számítógépen elvesztheti 
ezt a tulajdonságát. Amikor egy "véges" ~t számítógépre visszük, egy másik 
szempontot is figyelembe kell venni. Ha például egy 30 ismeretlenes egyenlet-
rendszert a Cramer-szabály szerint akarunk megoldani, ezt lényegében még 
a mai leggyorsabb számítógép sem tudná belátható időn belül elvégezni. 
Természetesen ezek a megállapítások elsősorban a matematikai ~ra vonat-
koznak, de figyelemre méltóak bármely típusú -ok számítógépre vitelénél is. 

folyamatábra  (a: flowchart)  - *algoritmusok,  *programok,  eljárások grafikus 
ábrázolására kialakított formalizmus. A szabványosított jelek felhasználása 
előnyös formát biztosít a rendszerek szerkezetének világos, érthető ábrázolá-
sára, a felépítő elemek között fennálló logikai kapcsolatok intuitív áttekintésé-
re. Gyakran használt szinonimája a blokkdiagram  (a: block diagram). A ~ 
elsősorban a vezérlés folyamatat és az eljárás által végrehajtott egyszerű 
műveleteket ábrázolja, viszont kevés, vagy szinte semmi információt nem 
nyújt az adatok természetére, illetve formajára  vonatkozóan. Vizuális szem-
pontból különböző alakú blokkokból áll (egyértelműen utalva az elvégzendő 
művelet természetére), illetve az ezeket összekötő irányított szakaszokból, 
amelyek a műveletek sorrendiségét  határozzák  meg egyértelműen. 


