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Talán 1992-ben Iliescu mint elnök elment Temesvárra, ahol az Operában egy nagy 
beszédet tartott. Meglátott engem az első sorban, mire a beszédében elmondta, hogy 
nagyon jól tudja, Temesváron nagyon sok első alkotás keletkezett, az első számítógép is, 
és ahogy mondta „az előttem ülő Vasile Baltac volt az egyik első számítógép-szakember 
az országban”. 

Ami a MECIPT-1 alkotóinak az elismerését illeti, Iliescu elnöknek is lehetne javasla-
tot tenni1. Én ezt azért nem tehetem meg, mert magam is érdekelt vagyok benne. Talán 
Drăgănescu professzor megtehetné, egy levelet kellene küldeni neki, de az is jó, ha Ilies-
cu elnök közvetlenül kapja meg ezt a levelet. Năstăse miniszterelnök nem hiszem, hogy 
tud a MECIPT-ről, akkor még nagyon fiatal volt, igaz őt is nagyon jól ismerem. 

 

 
 
 

Lőwenfeld Vilmos és Vasile Baltac a MECIPT-1 számítógépen dolgozik 
(Agerpres-felvétel 1963-ból) 

Kása Zoltán 

 

Tények, érdekességek az informatika világából 

A számítógépek története dióhéjban 2. – Elektronikus számítógépek (forrás: wikipedia – A 
számítógép története) 
 Első generációs számítógépek: 

 1943-1946 között készült el az ABC után a második teljesen elektronikus 
számítógép, az ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) a 
Pennsylvania Egyetemen. Ez még nem Neumann-elvű gép volt, csak a szá-
mításhoz szükséges adatokat tárolta, a programot kapcsolótáblán kellett beál-
lítani. Jellemzői: elektroncsővel működött, a programozása kizárólag gépi 
nyelven történt, sok energiát használt fel, gyakori volt a meghibásodás (átla-
gosan 15 percenként), a sebessége mindössze 1 000 – 5 000 műve-

                                                           
1 A kitüntetés végülis megtörtént (köszönhetően talán Kovács Győzőnek is). 2003-ban Kaufmann József, 
Lőwenfeld Vilmos, Armand Segal és Victor Toma megkapta a „Románia Csillaga” államelnöki érdemrendet. 
(szerk. megj.) 
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let/másodperc volt. A gép súlya 30 tonna volt, és 18 ezer rádiócsövet tartal-
mazott. A rádiócsövek nagy hőt termeltek. A programozáshoz 6000 kapcso-
lót kellett átállítani. 

 Az elektronikus számítógépek logikai tervezésében kiemelkedő érdemeket 
szerzett a magyar származású Neumann János. Alapvető gondolatait – a ket-
tes számrendszer alkalmazása, memória, programtárolás, utasításrendszer – 
Neumann-elvekként emlegetjük. Neumann János irányította az EDVAC 
megépítését is 1944-ben, amelyet 1952-ben helyeztek üzembe. Ez volt az el-
ső olyan számítógép, amely a memóriában tárolja a programot is. Ennek a 
számítógépnek a terve és a továbbfejlesztett Neumann-elvek alapján készül-
nek a mai számítógépek is. 

 A számítógépek nagy része ekkor még hadi célokat szolgált. Az 1950-es évek 
elejéig a számítógépeket elsősorban a lőpályaelemzésben, a modern hadi-
technikai eszközök kutatásában használták. 

 A számítástechnika korszaka hivatalosan 1951. június 5-én kezdődött, ami-
kor az első UNIVAC-ot (Universal Automatic Computer) leszállították az 
Egyesült Államok Népszámlálási Hivatala számára. Az UNIVAC már szöve-
ges információt is tudott kezelni. Az UNIVAC volt az első, kereskedelmi 
forgalomban elérhető számítógép. Az Egyesült Államokban 1955-ben már 
46 UNIVAC számítógépet helyeztek üzembe. 

 Az első Európában sorozatban gyártott számítógép, a Sztrela első példánya 
1953-ban készült el. Az UNIVAC-ot követően a Sztrela volt a világ máso-
dik sorozatban gyártott számítógépe. 1956-ig összesen 7 példány készült 
belőle, ezek különböző akadémiai intézetekbe és a Moszkvai Állami Egye-
temre kerültek. 

 1951-ben Neumann az Institute for Advanced Study (IAS) kutatóintézet-
nél megépítette az IAS-komputert, amely a nagy amerikai tudományos in-
tézetek digitális elektronikus számítógépeinek mintájául szolgált a követke-
ző években. 

 Második generációs számítógépek: 
 1958 – 1965: A második generációs számítógépek már tranzisztorokat tar-

talmaztak – ami lecsökkentette a méretüket –, valamint ferritgyűrűs tárakkal 
látták el őket. Ezeknél a gépeknél jelenik meg a megszakítás-rendszer, ame-
lyekkel a hardveres jelzéseket a számítógépek kezelni tudják. Ekkor jelentek 
meg az operációs rendszerek, valamint a magas szintű programozási nyelvek 
pl.: FORTRAN. A népszerű gépek közé tartoztak például az IBM 700/7000 
sorozata (pl. 7040, 7070, 7090 modellek), és az IBM 1410. Memóriaként 
mágnestárat használtak, a háttértár mágnesszalag, majd mágneslemez. Ezek a 
gépek 50 000-100 000 művelet/másodperc sebességet értek el. 

 Harmadik generációs számítógépek: 
 A harmadik generációs számítógépek abban tértek el legfőképpen az előző-

ektől, hogy már integrált áramköröket használnak, amiket 1958-ban találtak 
fel. Ezek képesek voltak arra, hogy egy időben több feladatot is megoldja-
nak, a multiprogramozásnak és a párhuzamos működtetésnek köszönhetően. 
Megjelent a grafikus monitor, és a programozási nyelv is közérthetőbbé vált 
(BASIC). Fejlődésnek indult az adatátvitel is. 
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 Az 1960-as évektől kezdve párhuzamos események sorozata idézi elő a fej-
lődéssel járó változásokat egészen napjainkig. Ez a generáció az úgynevezett 
miniszámítógépek gyártásának tömegessé válásával indul. 

 1961-ben az IBM bemutatja a Stretch nevű számítógépet, ami egy tranzisz-
toros számítógép, 64 bites adatátvitellel, és multiprogramozott üzemmód-
ban fut. 1962-ben Ken Iverson megalkotja az APL programnyelvet (A 
Programming Language). Ugyanebben az évben az IBM piacra dobja az 
1311-es hordozható lemezt, és a Rand Corporationnal létrehozza az első 
általános szimulációs nyelvet, a SIMSCRIPT-tet, amiből később a GPSS 
fejlődik ki. 

 1963-ban a General Motors és a MIT Lincoln Laboratories kifejleszti a pár-
beszédes grafikus felületet (DAC-1, Sketchpad). Ezt használták CAD-es ter-
vezésnél. A Sketchpad használta először a fényceruzát, amelyet Ivan 
Sutherland fejlesztett ki. Szintén 1963-ban a DEC már forgalmazza az első 
PDP-5-ös minikomputert. 

 1964 is termékeny év, az IBM bejelenti a 360-as rendszert, ami az első kom-
patibilis számítógépcsalád. Ennek részeként az IBM kifejleszti a PL/1 általá-
nos célú programozási nyelvet (az ezt megelőző nyelveket általában specifi-
kusan egy-egy feladatcsoportra szánták). A Control Data Corporation (CDC) 
bemutatja a CDC 6000-est, amely 60 bites szavakat használ, és párhuzamos 
műveleteket végez, majd később árulni kezdi a 6600-ast, amit Seymour Cray 
tervezett, és ami az akkori évek leggyorsabb számítógépe volt. Ekkor Tom 
Kurtz és Kemény János (John Kemeny) megalkotja az első time-sharing 
programnyelvet, ez volt a BASIC. Eközben M. R. Davis és T. D. Ellis kifej-
leszti a grafikus felületet (Graphic tablet) a Rand Corporation-nél. 

 A számítástechnika fejlődésének következtében a CDC megalapítja 1965-
ben a Control Data Institute-ot, amely biztosítja a számítógépes képzése-
ket. Ekkortájt a Digital Equipment árulni kezdi a PDP-8-at, ami az első 
minikomputer. Az IBM szállítani kezdi az első 360-as rendszert, ami az el-
ső integrált alaplapú számítógép, vagy más néven harmadik generációs 
komputer. 

 1967-ben a DEC bemutatja a PDP-10-es számítógépet. A rákövetkező év-
ben az Univac bemutatja a 9400-as számítógépet. 

 1969-ben Edson deCastro bemutatja a Nova nevezetű 16 bites miniszámí-
tógépet. De nem csak ezért érdekes ez az év, ekkor rendezik az első nem-
zetközi MI (mesterséges intelligencia) konferenciát valamint az IBM szét-
választja a hardvert és a szoftvert és bevezetik a minikomputer-vonalat, a 
System/3-at. Nicklaus Wirth megírja a PASCAL fordítóprogramot és tele-
píti a CDC 6400-asra. 1970-ben a DEC legyártja az első 16 bites 
minikomputert, a PDP-11/20-ast, a Data General legyártja SuperNova ne-
vű számítógépét, végül az IBM legyártja az első 370-es rendszert, a negye-
dik generációs számítógépet. 

 1971 hozza a nagy fordulatot: John Blankenbaker megépíti az első személyi 
számítógépet, a Kenbak I-t. 

 
 


