
Számítástechnikai kislexikon 
információ  (a: information) - eredeti értelemezésben: olyan tájékoztatás, közlés, ismeret, 

hír stb., amely a címzett által értelemezhető, számára tényleges vagy potenciális értelme van, 
s amelynek célja a bizonytalanság csökkentése, a lehetséges alternatívák közötti választás 
elősegítése. Számítástechnikai, bővített értelmezése általában az ismeretre vonatkozik, amely 
új, addig nem ismert vonatkozásokat közöl az emberrel vagy a számítógéprendszerrel a 
környező valóságról. A számítógéprendszerek adatokkal/dolgoznak, amelyek az fizikai ábrá-
zolásai, s csak ilyen értelemben mondható, hogy a számítógépek t dolgoznak fel. A gépi 
feldolgozás szempontjából csak az a fontos, hogy egyértelműen azonosítani lehessen az 
adatok eredetét. Nem szükséges ismerni az jelentését, elegendő az adatok ismerete. Az 
információelmélet és az adatfeldolgozás egyesített értelmezése szerint az egy hordozóból és 
a mellérendelt jelentésből álló logikai egység. 

• 
információábrázolás  (a: information representation) - Az * információ  meghatározásából 

kitűni, hogy az egy hordozó és a mellérendelt jelentés logikai egysége, fa az első összetevőre 
vonatkozik, s magában foglalja a hordozó közegét és az információ kódo/ásának módját. A 
hordo/ó közege vagy adathordozó  (pl. lyukszalag,  lyukkártya,  mágnesszalag,  "mágnesle-
mez, mágneskártya  stb.), vagy a kommunikációs  csatornákon  áthaladó impulzussorozat. Az 
amely révén az adott információ minimális jelhalmazzal válik hordozhatóvá. 

informatika  (a: informatics) - olyan multidiszciplináris tevékenység, amely az információfel-
dolgozás mellett magában foglalja az átalakítás előkészítésére, elvégzésére és az eredmények 
közlésére szolgáló eszközöket is. A számítástechnika fejlődésével olyan területek is bekapcso-
lódtak az hatáskörébe, mint az orvostudomány, nyelvészet, gazdasái ügyvitel, adminisztrá-
ció, tanügy, jogtudomány, művészet stb. Korszerű érteimezesben az magában foglalja 
mindazokat a tevékenységeket, amelyek az ember fizikai és intellektuális teljesítményének 
növelésére szolgáló rendszerek tervezésére, megvalósítására és kihasználására irányulnak. 

adat  (a: data) - az informacionak  a szamitogepes rendszerben hasznait kopkret megjele-
nési formája, vagyis minden olyan jel vagy jelkombináció, amely valamilyen programozási 
nyelven  írt utasítás operandusa. Az információfeldogozás  bizonyos fázisaiban nem veszik 
figyelembe az információk tényleges jelentését, hanem azok helyett az okkal végzi^ el a 
kívánt műveleteket. Az ot a számítógép szempontjából a hozzárendelt memóriarekeszek címe 
és hosszúsága, valamint a szerkezetére vonatkozó esetleges információk jellemzik. A magas 
szintű  programozási  nyelvekben  az ot vagy a hozzárendelt - imlicit vagy explicit - 'deklaráció, 
vagy, ha változatlan értékkel rendelkezik az egész feldolgozás alatt, az adott értéket jellemző 
jelkombináció képviseli. 

adatabsztrakció  (a: data abstraction) - programozástechnikai szempontból az adatfeldol-
gozással és adatkezeléssel kapcsolatos módszer. Lényege az, hogy a különböző szintű 
felhasználók szempontjából az adatok jellemzői közül csak egy vagy néhány játszik ̂ zerepet, 
a többi rejtve maradhat. Az adatokkal kapcsolatban végzett absztrakció a különböző adattípu-
sok  meghatározásához vezetett, amelyek az adatszerkezetek elméletének alapvető fogalmai. 

adatelőkészítés  (a: data preparation) - a számítógéppel feldolgozható adatoknak a bevite-
lére alkalmas átalakítását és valamely adathordozóra  rögzítését magában foglaló tevékeny-
ség. Klasszikys formája az eredeti bizonylatokon összegyűjjött adatok átmásolása volt 
lyukkártyára,  lyukszalagra,  vagy közvetlenül mágneslemezre,  mágnesszalagra  stb. Sokkal 



előnyösebb formája viszont az eredeti bizonylatok közvetlen olvasása, esetleg teljes kiiktatása 
úgy, hogy az adatokat közvetlenül a keletkezési helyen dolgozzák fel. 

adatfeldolgozás  (data processing) - az információnak  jól meghatározott cél érdekében 
végzett elemzést, színtézisét, rögzítését, megváltoztatását, átvitelét stb. magában foglaló komp-
lex tevékenység. Az ban az információk helyett az adatokkal végzik el a kívánt műveleteket: a 
gépi feldolgozás szempontjából szükségtelen az információk jelentésének ismerete, csak az a 
fontos, hogy az információkat tartalmazó adatokat egyértelműen azonosítani lehessen erede-
tükkel. 

, adathordozó  (a: data média) - olyan fizikai közeg egy számítógéprendszerben, amely 
információ  (valójában adat)  tárolására alkalmas. Alapvető jellemzői: az adatok rögzítésének 

módja, az átvitel sebessége, az cserélhetősége, a tárolt adatok elérhetőségének módszerei, 
az adattárolási sűrűség stb. Az k több szempont szerint is csoportosíthatók. 
t Az adatok rögzítésére használt jelenség s,zerint lehetnek mechanikai  k (pl. lyukszalag, 
lyukkártya),  mágneses k (pl.  mágnesszalag,  mágneslemez  stb.), optikai  k stb. 

A tárolt adatok elérhetősége szerint az tk lehetnek sgros  elérésűek, ha az adatokhoz csak 
a felvitel sorrendjében lehet hozzáférni  Itlyukszalag,  lyukkártya,  mágnesszalag  stb.), és 
lehetnek közvetelen  elérésűek,  ha minden fizikai  bejegyzésnek  egyértelműen meghatározha-
tó fizikai címe van az n (pl. mágneslemeznél). 

Az k lehetnek egyszeri felhasználásuak, ha a korábban tárolt információk többé nem 
törölhetők az ról (pl. lyukszalag,  lyukkártya),  s lehetnek újrafelhasználhatók, ha attárolt 
információk,törlése  után újabb információk rögzíthetők ugyanazon a fizikai helyen (pl. *mág-
nesszalag,,  mágneslemez  stb.). 

lyukkártya  (a:  punched card) - egyszer felhazsnálható adathordozó.  Információtárolására 
szolgáló, papírból készült, szabványos méretű kártya, amelyen az információt a táglalap (egyes 
rendszerekben kör) alakú perforációk  hordozzák. A leggyakrabban használt n 80 oszlopon 
egyenként 12 lyukasztási hely van, s rendszerint egy-egy oszlop egyetlen karaktert hordoz (a 
számjegyet egy, a betűket kettő, a speciális karaktereket kettő vagy három lyukasztás rögzíti). 

lyukszalag  (a: punched tape) - egyszer felhasználható 'adathordozó.  Információ tárolásá-
ra szolgáló, többnyire papírból vagy műanyagból készült szalag, amelyen az információt 
perforációk  hordozzák. Egy-egy karaktert a mozgására merőlegesen perforált  lyukkombináció 
hordozza. A lyukak számától függően a ~ lehet 5, illetve 8 csatornás. 

mágneslemez  (a: magnetic disk) - megnesezhető anyaggal bevont, forgó acéllemezből 
álló, többszörösen felhasználható adathordozó.  Minden felülethez legalább egy író-olvasófej 
tartozik. Az adatok tárolása a különböző felületeken koncentrikus kör alakú pályákon (sávokon) 
történik. A különböző felületeken egymás mellett elhelyezkedő és így az író-olvasófej  elmozdí-
tása nélkül egyidejűleg elérhető sávok együtt cilindert  (palástot)  alkotnak. Fixfejes kivitelezés-
nél minden sávhoz egy-egy író-olvasófej  tartozik, mozgófejes formát minden lemez fölött 
sugárirányú mozgással egyetlen író-olvasófej  az összes sávot ellátja. A lemezek száma és 
mérete igen különböző lehet, leggyakoribb a 10-20 felület, egyenként 203 sávval (200 operatív 
és 3 tartalék). A tárolókapacitás néhány Mbájt és 200 Mbájt között változik. 
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