
Számítástechnikai Kislexikon (IV) 
számítógépgeneráció  (computer 

generálion) - a számítógépek és rajtuk 
keresztül a számítástechnika fejlődé-
sének minőségileg megkülönböztethe-
tő szakaszaira használt osztályozási 
kategória. A ~t meghatározó fontosabb 
kritériumok: az *architektúrában fel-
használt elektronikai komponensek mi-
n ő s é g e , a * m e m ó r i á k tá ro lás i 
kapacitása, a feldolgozási sebesség, a 
logikai szervezés, az *operációs rend-
szerek kiépítettségi foka, a 'megbíz-
hatóság, a teljesítmény-ár viszonya 
stb. Eddigi fejlődésük során a számító-
gépeknek négy generációja alakult ki, s 
az 1990-es evekre várható az ötödik 
megvalósítása. Az eddig ismert négy 
generáció közös jellemzője a Neumann 
elvre épülő architektúra, amelynek leg-
fontosabb ismérvei: a *központi vezér-
lőegységet és az *operatív memóriát 
magában foglaló központi egység, az 
egyszintű *cimtartomány, az alacsony 
szintű *gépi nyelv, a tárolt program által 
biztosított centralizált, szekvenciális ve-
zérlés. 

elsőgenerációs  számítógép 
(first  generation computer) - kb. az 
'50-es évek közepéig megvalósított, 
elektroncsöves áramkörökből felépített 
számítógép (kapcsolási sebessége mi-
Iisec nagyságrendű), az elektronikus 
számítógépek első képviselője. Merev 
és viszonylag szegényes *architektúra 
jellemezte: késleltetővonalas v. elekt-
rosztatikus memória, *periferikus  művei 
között *nyomtató, *lyukkártyaolvasó, 
*mágnesdob említhető. Igen nagy he-
lyet foglalt el és a disszipálódott hő el-
vezetése is komoly problémát jelentett, 
csak légkondicionált helysegekben 
működött. Programozása szinte kizáró-
lag *gépi nyelven volt lehetséges. A 
legelsőnek megépített, kizárólagosan 
elektronikus elemekkel működő számí-
tógép az ENIAC, 1946 és 1955 között 
üzemelt, kb. 18 ezer elektroncsövet tar-
talmazott. Technológiájukat, sebessé-
güket és tárolókapacitásukat tekintve 
az ~ek ma már csak technikatörténeti 
jelentőségűek, bár a maguk idejében 

igen komoly munkát végeztek, elsősor-
ban katonai, atomenergia-kutatási, me-
t e o r o l ó g i a i e l ő r e j e l z é s i ós más 
tudományos területeken. 

második  generációs  számító-
gép (second generation computer) -
kb. 1955 és 1965 között elektroncsö-
ves és diszkrét félvezetős elektroniká-
val (tranzisztorokkal} épített számítógép 
(kapcsolási sebessége mikrosec nagy-
ságrendű). A tranzisztorizált *architek-
túra előnye a nagyobb megbízhatóság, 
a kis méret, a nagy műveleti sebesség. 
Alapvető jellemzője a nagy sebességű 
*ferritgyűrűs  *operatív memória. Szer-
vezési szempontból legfontosabb újí-
tása a *b/k műveletek aszinkronizálása, 
az *adatcsatorna megjelenése. Ugyan-
csak ennél a generációnál jelent meg 
a *megszakítási rendszer. *Szoftver vo-
natkozásban az első tényleges Operá-
ciós rendszer megvalósításaban hozott 
újat, s ugyancsak ebben a periódusban 
jelennek meg az első *programozási 
nyelvek. 

harmadik  generációs  számító-
gép (third generation computer) - kb. 
1965 és 1972 között *integrált áram-
körös elektronikával épült *digitális 
számítógép (kapcsolási sebessége na-
nosec nagyságrendű). Alapvető jellem-
zője a gyors, viszonylag olcsó és 
megbízható *architektúra. Ennél a ge-
nerációnál jelentek meg a közvetlen 
hozzáférésű, igen nagy kapacitású, 
rendszerint mágneslemezes háttér-
memóriák (5-25 Mbájt). A fejlett, egyre 
bonyolultabb *hardver gazdaságos ki-
használása, ill. vezérlése már nem va-
lósítható meg az *operációs rendszer 
közreműködése nélkül. Szervezési 
szempontból legfontosabb újítása a 
*multiprogramozás és a *párbeszédes 
üzemmód (*számítógép-generáció). 

negyedik  generációs  számító-
gép (fourth-generation  computer) - kb. 
1972-től napjainkig gyártott *integrált 
áramkörös *digitális számítógépek el-



nevezése (kapcsolási sebességük na-
nosec alatt). A *harmadik generációs 
számí tógéppé ! szemben inkább 
mennyiségi, mint minőségi változásokat 
hozott. *Architektúrája még mindig a 
klasszikus *Neumann-gép elvén alap-
szik, csak működési paraméterei külön-
böztetik meg az előző generációtól: az 
igen nagy műveleti sebesség, a mind 
kisebb kiterjedésű, kompakt felépítés, a 
mind nagyobb *operatív memóriakapa-
citás, az egyre nagyobb tárolási sűrű-
ség, az egyre csökkenő ár és növekvő 
megbízhatóság jellemzik. Szervezési 
és programozastechnikai szempontból 
az *elosztott vezérlés, az *elosztott fel-
dolgozás, a "számítógép-hálózatok 
megjelenése jelent újat. Külön kategó-
riát, de egyáltalán nem lebecsülendő 
teljesítményt hordoznak az utóbbi 20 
évben megjelent, s látványos karriert 
befutott "mikroszámítógépek, ill. "sze-
mélyi számítógépek. 

személyi  számítógép  (persona! 
computer) - "mikroprocesszoros kiépf-
tettségű, kis méretű, hordozható, "tar-
tós f o g y a s z t á s i c i k knek " szán t 
számítógép, a számítástechnikának az 
oktatásba, a szórakoztatásba, a háztar-
tásba bevonult terméke. Központjában 
mikroprocesszor áll, "memóriája kizá-
rólag félvezetős típusú. Az egyszerű 
otthoni ~ek (home computer) memória-
kapacitása 16-64 Kbajt, a magasabb 
szintet képviselő professzionális -eké 
(Professional computer) 640 kbájt, sőt 
1 -8 Mbájtig is terjedhet. "Háttérmemóri-
aként eleinte kizárólag kazettás mag-
netofont használtak, ma már igen 
elterjedt a "hajlékonylemez, és a nagy 
kapacitású "merevlemez. Megjelenítő 
eszközként az alacsonyabb kategóriák 
a közönséges tv-készüléket, a pro-
fesszionális gépek képernyős (sok-
szor színes ábrázolásra is alkalmas) 
"megjelenítőt használnak. Egyes ~ek-
hez "nyomtató is csatlakoztatható, 
kezdve a legolcsóbb hőnyomtatóktól 
egészen a lézernyomtatókig. Progra-
mozását eleinte kizárólag "gépi nyelven 
végezték, de hamarosan lehetővé vált 
az "asszembler nyelvű, majd "BASIC 
programozás is; ma már olyan magas 
szintű programozási nyelvek is használ-

hatók erre a célra, mint a "C, a "Pascal, 
a "FORTH, sőt a "Prolog is. 

A professzionális kategóriájú gé-
pek fejlett "operációs rendszereket is 
tartalmaznak (pl. "CP/M, "MS-DOS, 
"UNIX, "XENIX), sőt "adatátviteli szoft-
verjük útján hálózatba is integrálhatók. 

mikroprocesszor  (microproces-
sor) - harmadik és negyedik generációs 
("LSI, "VLSI), digitális integrált áram-
köri alkatrész, amely egy számítógép-
rendszer "központi vezerlőegységenek 
megfelelő funkciókat lát el. A világon az 
első ~t 1971-ben az INTEL cég jelen-
tette meg 4004-es típusjelzéssel, s az-
óta több generáció is napvilágot látott. 
A technologia fejlődése lehetővé tette 
nem csupán egy központi vezérlőegy-
ség, hanem a teljes számítógépmag 
(központi vezérlőegység, memória, be-, 
ill. kimeneti "interfesz) egyetlen tok for-
májában való megvalósítását, és így 
megszületett az egylapkás "mikroszá-
mítógép. A fejlődés mennyiségi fokmé-
rő je (de m i n ő s é g i is) a ~ á l ta l 
közvetlenül feldolgozható "bitek szá-
ma. Az első - 4-bites volt, majd nagy-
számú 8-bites típust dolgoztak ki (I8080, 
M6800, Z80 stb.); ezt követően jelentek 
meg a 16, majd a 32 bites ~ok (I8086, 
180186, I80286, I80386, I80486 Stb.). 

értelmezőprogram  (interpreter) 
- magas szintű "programozási nyelven 
kódolt programok "értelmezésére szol-
gáló rendszerprogram. Szemben a 
"fordítóprogrammal,  amely lefordítja a 
teljes "forrásprogramot  és "tárgyprog-
ramot állít elő, az ~ utasításról utasításra 
értelmezi a lefordítandó szöveget, s 
minden utasítást azonnal végrehajt. Fel-
építését tekintve hasonlít a fordítóprog-
ramhoz, amennyiben tartalmazza a 
"lexikális és a "szintaktikai elemzőt, 
de eltértőle abban, hogy hiányzik belőle 
a "kódgenerálási fázis. A szemantikai 
elemző nyújtotta információk alapján a 
gépre jellemző utasítások segítségével 
rögtön megvalósítja a magas szintű 
utasítás által meghatározott tevékeny-
séget. 

Az ~ használata elsősorban a 
programbelövés (tesztelés) fázisában 
előnyös, ugyanis a fordítás és végrehaj-
tás egyidejűsége lehetővé teszi bizo-



nyos ellenőrzések, lokális változtatások 
közvetlen végrehajtását. Ezzel szem-
ben a végleges programtermék fordítá-
sát f o r d í t ó p r o g r a m m a l  kel l 
elvégeztetni, hogy az utólagos végre-
hajtásokat mentesítsék a felesleges új-
rafordításoktól. 

fordítóprogram  (compiler) - az 
egyik legfontosabb rendszerprogram, 
amely a *fordítás műveletét végzi el: a 
bemenetén jelentkező 'forrásprogra-
mot a kimenetén szolgáltatott tárgy-
programmá alakítja at. Szerkezetét 
tekintve fázisokra és menetekre oszt-
ható. Az elvégzett műveletek termé-
szetét véve alapul, a - rendszerint 
négy fázisra épül: *szintaktikai, ill. 
*szemantikai analízis, 'memóriakiosz-
tás, *kódgenerálás és *tárgyprogram-
s z e r k e s z t é s . A - m e n e t é n a 
forrásprogram  teljes átolvasását értik 
(forrásnyelven  v. valamilyen közbülső 
formában). Egy-egy fázis annyira 
komplex lehet, hogy több menetet is 
igényel. Az *értelmezőprogramtól elté-
rően, a - az egész forrásprogramot 
lefordítja,  előállítva a tárgyprogramot, 
amely v. a 'kapcsolóprogram bemene-
te, v. közvetlenül betölthető és végre-
hajtható. 

forrásnyelv  (source language) -
az a *programozási nyelv, amelyen 
*fordítás, ill. *értelmezés céljából az 
eredeti programot kódolták. A magas 
szintű v. *asszembler programozási 
nyelveken kódolt programok közvetle-
nül nem hajthatók végre a rendelkezés-
re álló számítógépeken, ezért ezeket v. 
át kell alakítani (le kell fordítani)  a konk-
rét számítógép *gépi nyelvére, v. a 
konkrét gépi 'utasításkészlet segítségé-
vel kell ertelmezni. 

forrásnyelvű  könyvtár  (source 
library) - *forrasnyelvű  programok, ill. 
programegységek tárolasára szolgáló 
*könyvtár. Legtöbbször mágneses 

'adathordozón található, s rajta - meg-
felelő rendszerprogramok segítségével 
- módosítások, javítások hajthatók vég-
re. A ' fordítóprogramok  túlnyomó 
többsége közvetlenül a ~ból nyerheti a 
lefordítandó 'forrásprogramot. 

forrásprogram  (source prog-
ram) - valamely 'programozási nyelv 
formalizmusával kódolt program, amely 
csak előzetes fordítás v. 'értelmezés 
útján hajtható végre. A -okat rend-
szerint 'forrásnyelvű  könyvtárakban tá-
rolják, karbantartásukra általában 
speciális rendszerprogramok szolgál-
nak ('könyvtárkezelő program). 

gépi  nyelv  (machine language) 
- géporientált 'programozási nyelv, 
amely a konkrét gép 'utasításkészleté-
nek és a *gépi kód szabályainak fel-
h a s z n á l á s á v á ! az i l l e tő g é p e n 
közvetlenül (tehát'fordítás, ill.*értelme-
zés nélkül) végrehajtható programok 
írására (előállítására) alkalmas. A 
számítógépek programozásának lega-
lacsonyabb szintje, s alapjában véve azt 
jelenti, hogy a számítógép'operatív me-
móriáját valamilyen modon úgy töltik fel, 
hogy ezeket a bináris információkat a 
gép utasításokként tudja értelmezni. A 
~ programozásra ma már csak külön-
leges esetekben használatos, ismere-
te v i szon t e l e n g e d h e t e t l e n ü l 
szükséges a szoftverfejlesztés  terüle-
tén dolgozó programozóknak (elsősor-
ban a ' f o r d í t ó p r o g r a m o k , 
'ér te lmezőprogramok, 'operác iós 
r endsze rek és más rend-
szerprogramok előállításánál fontos, hi-
szen a forrásnyelvű  szerkezetekhez ~ű 
sorozatokat kell rendelni). 

Jodál Endre 


