
TÁJÉKOZTATÓ 

Az elektronikus adatfeldolgozás szakkifejezéseinek 
szótára 

MNHF-ség Törzs 

Az elektronikus adatfeldolgozás megismerése és alkalmazása iránt 
egyre szélesebb az érdeklődés, a népgazdaságban és a Magyar Néphad
seregben egyaránt. Ez jelentkezik egyrészt abban, hogy évről-évre nő a 
különböző szintű, célú számítástechnikai tanfolyamokra beiskolázottak 
száma, másrészt emelkedik a központi információ megújításra irányuló 
feldolgozási igény. Ennek az élénkülő érdeklődésnek szolgálatában jelent
kezik lapunk egy új kezdeményezéssel: a szakszótár kézre bocsátásával. 

Közismertek azok a nehézségek, amelyek gátolják az egységes termi
nológia kialakítását az elektronikus adatfeldolgozás területén. A szaka
datlan, gyors ütemű fejlődés nagymértékben nehezíti a terminológia 
szabványosítását. Ilyen körülmények között nehéz volna olyan szakszó
tár közrebocsátására vállalkozni, amely a fogalmak teljeskörű felsorolá
sát és meghatározását tartalmazná. A fennálló problémák ellenére úgy 
véljük, hogy indokolt egy olyan szakszótárt közreadni, amely - a termi
nológia szabványosításának és a teljességnek igénye nélkül - segítséget 
nyújt a szakkifejezések megértésében és alkalmazásában. 

Ezzel a kezdeményezéssel ugyanakkor szeretnénk elősegíteni a számí
tástechnikai szakemberek munkáját is. 

A „magyarázat" rovatban levő szöveg nem tekinthető a kifejezés 
egyetlen lehetséges meghatározásának. Egyes fogalmaknak, kifejezések
nek többféle értelmezése is használatos. A lehetséges meghatározások 
közül a legáltalánosabban használtat igyekeztünk kiválasztani. 

Szerkesztési elvnek a szakkifejezések meghatározott témakörönkénti 
csoportosítását tekintettük. Ennek megfelelően az anyag a következő 
csoportosításban kerül közlésre: 

I. rész. Altalános fogalmak. 
II. rész. Az elektronikus adatfeldolgozás berendezései és eszközei. 

III. rész. Az adatmeghatározás és az adatábrázolás. 
IV. rész. Adatfeldolgozási munkafolyamatok és programozás. 
Ebben a Hadtápbiztosítás számban csak az I. és II. részt közöljük. 

A III. és IV. rész az ezévi 3. számban kerül közlésre. 
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1. RÉSZ 

Altalános fogalmak 
ADAT 

Tényeknek vagy fogalmaknak olyan rendszerezett ábrázolása, amely alkal
mas bizonyos eszközök útján és meghatározott módon történő továbbításra 
és feldolgozásra. 

ADATHORDOZÓ 
Az adathordozók azok a közvetítő eszközök, amelyek adatok rögzítésére 
alkalmasak és viszonylag !{önnyen szállíthatók, függetlenül a rájuk rögzí
tett adatokat leolvasó és feldolgozó gépi berendezésektől. 

INFORMACIÓ 
Az automatikus adatfeldolgozás területén az információ az a meghatáro
zott adat, amelynek megállapodás szerinti jelentést tulajdonítunk. Az in
formáció valamely probléma megoldását, illetve döntést elősegítő új 
ismeret. 

DIGITALIS ABRAZOLAS 
Általában tények vagy fogalmak adatszerű ábrázolásának jelek segítségé-.. 
vel történő megoldása. 

ANALÓG ABRAZOLAs 
Folyamatosan változó fizikai mennyiségekkel (pl. Volt, hőfok) kifejezett 
adatábrázolás. 

GÉPI !RAS 
Az adatfeldolgozó berendezés által közvetlenül értelmezhető adatok. 

KÓD 
Valamely jelrendszer és alkalmazásra vonatkozó egyértelmű megállapodás 
szerinti szabályok összessége. A kód az adatszerű ábrázolás konkrét módja, 
amely minden továbbításra, feldolgozásra kerülő tényt, fogalmat meghatá
rozott jelképpel fejez ki. 

JEL 
Számjegyek, betűjelek, írásjelek vagy más olyan jelek (színblok), amelyek 
gépi feldolgozásra alkalmasak. 

ALFABETIKUS KÓD 
Olyan jelrendszer, amely csupán betűket tartalmaz. 

NUMERIKUS KÓD 
Olyan jelrendszer, amely csupán számjegyeket tartalmaz. 

ALFANUMERIKUS KÓD 
Olyan jelrendszer, amely betűket és számjegyeket tartalmaz. 

ADATFELDOLGOZAS 
Adatfeldolgozási műveleteknek meghatározott rendszerben történő végre
hajtása. 

AUTOMATIKUS ADATFELDOLGOZAS 
Olyan adatfeldolgozás, amely nagyrészt automatikus módon, automatikus 
berendezésekkel !{erül lebonyolításra. 

ELEKTRONIKUS ADATFELDOLGOZAS 
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Olyan adatfeldolgozás, amely nagyrészt elektronikus berendezésekkel 
kerül lebonyolításra. 



INTEGRALT ADATFELDOLGOZAS 
Olyan adatfeldolgozás, amely különálló adatfeldolgozási folyamatokat_össze
hangol és egységesít a feldolgozás racionálisabb, gazdaságosabb végrehaj
tása érdekében. 

ADATFELDOLGOZÓ KÖZPONT 
Olyan szervezett adatfeldolgozási egység, amely személyi szervezetből (pl. 
gépkezelő, üzemeltető mérnökök) és gépi berendezésekből áll. 

SZIMULACIÓ 
Egy rendszer bizonyos sajátosságainak, illetve működésének utá.nzása egy 
másik rendszer által. Például egy fizikai folyamat utánzása elektronikus 
számítógéppel. 

ELEMZÉS 
Egy kérdés módszeres vizsgálata, kisebb összefüggő egységekre bontása a 
tanulmányozás végrehajtása céljából. Az elemzés a részek közötti össze
függésekre vonatkozó hipotézisből indul ki, majd a hipotézis igazolásával 
vagy javításával folytatódik a teljes megismerés irányában. 

OPERACióKUTATAS 
Valamennyi döntési helyzetben a (viszonylag) legkedvezőbb döntés meg
keresésére irányuló tevékenység, amely az e célra szolgáló eljárások alkal
mazását, illetve ezek hiánya esetén az alkalmas módszer kutatását is 
magában foglalja. 

ADATFELDOLGOZÓ BERENDEZÉS 
Adatfeldolgozásra alkalmas bármely berendezés, (legyen az) könyvelőgép„ 
lyukkártya rendszer vagy elektronikus számítógép. 

ELEKTRONIKUS SZAM!TóGÉP 
Olyan adatfeldolgozó berendezés, amely elektronikus egységeivel a gép
kezelő közvetlen beavatkozása nélkül végzi a számítás valamennyi rész
feladatát. 

DIGITALIS SZAM!TóGÉP 
Olyan. elektronikus számítógép, amely főleg digitális adat-.ibrázolást 
alkalmaz. 

ANALÓG SZAM!TóGÉP 
Olyan elektronikus számítógép, amely főleg analóg-adatábr.izolást alkal
maz. 

PERIFÉRIKUS BERENDEZÉS 
Tágabb értelemben a lyukkártya-, lyukszalag olvasó (lyukasztó, mágnes
szalag, mágneslemez és mágneskártya egységeket, továbbá sorkiíró be
rendezéseket soroljuk a periférikus berendezések közé. 

BLOKK-DIAGRAM 
Egy rendszer, berendezés vagy program egyezményes jelekkel történő 
rajzos ábrázolása. 

FOLYAMAT-ABRA 
Program vagy folyamat egyezményes jelekkel történő rajzos ábrázolása, 
a szerkezet, a műveletek sorrendjének rögzítése céljából. 

PROGRAM 
Az adatfeldolgozó berendezéssel megoldandó feladatok kivitelezésére vo
natkozó konkrét utasítások sorozata, amelyek a végrehajtás szakaszában 
már nem igényelnek utasításonként gépkezelői közreműködést. 
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KIBERNETIKA 
Az a tudományág, amely összetett, bonyolult rendszerekben, élő szerveze„ 
tekben, gépekben az információ felvételével, tárolásával, átalakításával, 
felhasználásával foglalkozik. 

AUTOMATizALAs 
önműködő irányítás, a folyamatok irányítását is gépek végzik. 

GÉPESITÉS 
Egyes munkafolyamatok géppel való végeztetése. 

INFORMACIÓ-ELMÉLET 
A hírközlés általános elmélete, amely a hír felvételezésével, átalakításával, 
tárolásával, továbbításával és visszaadásával kapcsolatos kérdéseket vizs
gálja. 

ADATBEVITEL 
Adatoknak valamely külső tárolóról vagy adathordozóról való bevitele az 
elektronikus adatfeldolgozó berendezés belső (központi operatív) memóriá
jába. 

ADATKIIRAS 
Adatoknak az elektronikus adatfeldolgozó berendezés belső (központi, 
operatív) memóriájából való kivitele valamely külső tárolóra vagy adat
hordozóra. 

SZINKRON ELEKTRONIKUS ADATFELDOLGOZÓ BERENDEZÉS 
Szinkron üzemmódban dolgoznak azok az elektronikus adatfeldolgozó be
rendezések, amelyeknél valamennyi normál művelet végrehajtása az 
ütemjelzö egység által jelzett egyenlő időközökben indul. 

ASZINKRON ELEKTRONIKUS ADATFELDOLGOZÓ BERENDEZÉS 
Aszinkron üzemmódban dolgoznak azok az elektronikus adatfeldolgozó 
berendezése~. amelyeknél a soronkövetkező utasítás végrehajtását az előző 
utasítás végrehajtásának jelzése indítja be. 

II. RÉSZ 

Az elektronikus adatfeldolgozás berendezései és eszközei 

VEZÉRLŐ EGYSÉG 
Az elektronikus adatfeldolgozó berendezésnek az a része, amely felveszi 
a teljes utasítást, azt értelmezi, majd a megfelelő áramköröket az utasí
tások végrehajtására gerjeszti (stimulálja). 

KÖZPONTI VEZÉRLŐ EGYSÉG 
Több vezérlő egység esetén az alárendelt egységeket a központi vezérlő 
egység irányítja. 

PERIFÉRIKUS VEZÉRLŐ EGYSÉG 
Az automatikus adatfeldolgozási rendszernek az a része, amely - a köz
ponti vezérlő egységnek alárendelve - egy vagy több periférikus egység 
működését vezérli. 

VEZÉRLŐ PULT 
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A gépkezelő munkájához szükséges kézi kapcsolók, adat- és állapotjelző 
műszerek együttese. 



KAPCSOLÓ TABLA 
Egyes adatfeldolgozó berendezéseknek a kézi kapcsolású telefonközpont
hoz elvben hasonló része, amely állandó kapcsolatot létesít az adatfel
dolgozó egységek között. 

BEVITELI KAPCSOLÓ 
Kézi kapcsoló, amellyel a programnak vagy az adatoknak az adatfeldolgozó 
berendezésbe való bevitele indítható. 

JELZó 
Az a berendezés, amely egy előre meghatározott állapotot jelöl, általában 
az előző folyamat (műyelet) eredményétől függően. A jelzőknek különösen 
program-elágazásoknál van szerepe, amikor a jelző helyzete határozza 
meg a végrehajtandó folyamatot. Egyes jelzők állapota a vezérlő pulton 
is megfigyelhető. 

MONITOR 
A rendszer állapotát megfigyelő berendezés, amely jelzi a normál műkö
déstől való eltérést. 

űTEMJELZO 
űtemjelző (időjelző) készülék, amely az- automatikus adatfeldolgozó beren
dezés időbeli működésének automatikus feljegyzésére és ellenőrzésére 
alkalmas. 

ELLEN0RZ0BERENDEZÉS 
Adatok átírásának (átvitelének) pontosságát ellenőrző gép, amely rend
szerint az eredeti adatnak az átírt adattal való összehasonlítását végzi 
ellenőrzési műveletként. 

ATFORD!Tó 
Az információ-ábrázolási módot megváltoztató berendezés, amely például 
lyukkártyára rögzített adatot mágnesszalagra ír át. 

ANALOG DIGITALIS ATFORD!Tó 
Analóg változók (pl. hőmérséklet, feszültség) értékének számjegyes ki
fejezésre való átalakítását végző berendezés. 

ADATBEVITELI-ADATKIVITELI EGYSÉG 
Az automatikus adatfeldolgozó rendszernek az a része, amely adatbevitelre 
és adatkivitelre egyaránt alkalmas. 

ADATBEVITELI EGYSÉG 
Az automatikus adatfeldolgozó rendszernek az a része, amely csak adat
bevitelre alkalmas. 

ADATKIVITELI EGYSÉG 
Az automatikus adatfeldolgozó rendszernek az a része, amely csak adat
kivitelre alkalmas. 

(LE) KÉRDEZO ALLOMAS 
Olyan adatbeviteli/adatkiviteli egység, amely az adatfeldolgozási folyamat
ban levő adatok kihívására alkalmas. 

KÉZI ADATBEVITELI EGYSÉG 
Kézi (vezérlő-) kapcsolóknak a sorozata, amelynek segítségével a gép
kezelő egy szót adatbevitel céljára beállíthat. 

JELFELISMERÉS 
Grafikusan ábrázolt (nyomtatott) jelek automatikus olvasása 
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OPTIKAI JELFELISMERÉS 
Optikai úton végzett adatleolvasás. 

MAGNESES JELFELISMERÉS 
Mágneses festékkel grafikusan ábrázolt (nyomtatott) jelek automatikus 
olvasása. Alkalmazásának legjellemzőbb területe az amerikai csekk-rend
szer. 

JEL-OLVASÓ 
Automatikus jelfelismerő berendezés. 

ADATMEGJELEN!TO EGYSÉG 
Adatkiviteli berendezés, amely adatoknak vizuális megjelenítését teszi 
lehetővé. 

SZAMLALó 
Számtároló berendezés, amely lehetővé teszi egy adott induló szám be
állítását, a végrehajtott műveletektől vagy egyéb tényezőtől függően a 
tárolt szám egységenkénti vagy egyéb meghatározott rendben történő vál
toztatását, nullára állítását. 

ARITMETIKAI EGYSÉG 
Az elektronikus adatfeldolgozó berendezésnek az a része, amely az arit
metikai, logikai és helyváltoztatási műveleteket végzi. 

AKKUMULATOR 
Egy aritmetikai regisztert tartalmazó eszköz, amelyben az összeadás (ki
vonás), gyakran a szorzás és osztás művelete is történik. 

TAROLAS 
Adatmegőrző és későbbi információ nyújtás céljára. 

TAROLÓ 
Adattárolási eszköz. Különböző célú tárolók vannak, így az elektronikus 
adatfeldolgozó berendezés belső (elidegeníthetetlenül velejáró) tárolója, 
amely automatikus működésű; vagy tároló közeg az az adathordozó, 
amelynek használhatósága az automatikus vezérlést megelőzően bizonyos 
gépkezelői tevékenységet is igényel. 

ADATMEGTARTó OLVASAS 
A t:írolóból való adat-kiolvasás után az eredetileg tárolt adatok változat
lanul megmaradnak a tárolóban is. 

ADAT-VESZ!TO OLVASAS 
Ebben az esetben a kiolvasás után a tároló eredeti tartalma elvész. 

RÖGZITETT TARTALMÚ TAROLÓ 
Olyan tároló, amelyből csak az adatok kiolvasása történhet és ezt nem 
követheti a tárolt adatok megváltoztatása. 

ADATHORDOZÓ 
Olyan anyag, amelyben vagy amelyen meghatározott fizikai változóval 
adatokat lehet ábrázolni. 

ÉRINTETLEN ADATHORDOZÓ KÖZEG 
Pl. feljegyzés nélküli papír, lyukasztás nélküli lyukszalag. 

ÜRES ADATHORDOZÓ 
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Pl. a gyorskiíró számára előzetesen gyártott formanyomtatvány, adagoló 
(továbbító) lyuksorral ellátott lyukszalag. 



TAROLNI 
Adatok tárolóba helyezése. Rendszerint „írás" a tárolás folyamata. 

TAROLÓ REKESZ 
A tároló elemi egysége. Altalában az egy bit tárolására alkalmas tároló
egységet nevezzük így. 

BEALL!TANI 
A bináris tároló rekeszt egy meghatározott állapotra (rendszerint „1"-re) 
beállítani. 

VISSZAALL!TANI (TOROLNI) 
A bináris tároló rekesz állapotát az ellenkező, illetve eredeti állapotra 
beállítani. 

KAPCSOLNI 
Például: megváltoztatni a bináris tároló rekesz állapotát. 

TAROLASIBLOKK 
Tároló része, amely rendszerint egy „szó"-nál nagyobb kapacitású. 

KAPACITAS 
Tároló szempontjából: a tárolható jelek és szavak száma. 

TÁROLÓHELY MEGJELOLESE 
A tároló része, amelyet kizárólag és egyértelműen a „cím" határoz meg. 

VEDETT ELHELYEZES 
Program-hibák és a berendezés meghibásodása esetére védó megoldás. 

V ARAKOZASI !Dó 
A belső tároló szempontjából az az idő, amely a tárolóból vagy a tárolóba 
történő átvitelre a vezérlő egység jeladása és az adatátvitel megkezdése 
között el telik. 

ATVITELI IDŐ 
Az az idő, amely a tárolóból vagy a tárolóba való átvitel megindulása és 
befejezése között eltelik. 

ELERESI !Dó 
A belső tároló szempontjából a várakozási idő és az átviteli idő együttes 
ideje, azaz a vezérlő egység jeladása és az adatátvitel befejezése között 
levő időköz. 

REGISZTER 
Tároló, vagy egy tároló része, amelynek kapacitása rendszerint egy szó. 
A regiszter általában különleges célt, illetve célokat szolgál. Nincs állandó 
címe, ezért utasítással kerül meghatározásra. Pl. az egy-című elektronikus 
számítógépeknél (adatfeldolgozó berendezéseknél) az akkumulátor egy 
regiszter, amelyet az utasítás műveleti részében levő tartalom határoz meg. 

UTAS!TAS-REG!SZTER 
A vezérlő egységben levő regiszter, amely tárolja a soronlevő utasítást és 
így azt a vezérlő egység értelmezheti. 

UTASlTAS-C!M REGISZTER 
Regiszter, amelynek a tartalmából a következő utasítás címét lehet nyerni. 

MóDOS!Tó REGISZTER 
„Index register"-nek vagy „B register"-nek is nevezik. Regiszter vagy egy 
kijelölt tárolóhely, amelynek tartalma alapján az adatfeldolgozási folyamat 
automatikus módosítása következik be. 
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ARITMETIKAI REGISZTER 
Az aremetika egységhez csatolt regiszter, amely az aritmetikai és_ egyéb 
műveletek operandusait és eredményeit tartalmazza. 

REGISZTER HOSSZúSAG 
A regiszter kapacitása. 

KÜLSŐ TAROLÓ 
Olyan tároló, amely nincs állandó jelleggel az elektronikus számítógéphez 
kapcsolva, pl. a mágnesszalag tároló. 

BELSŐ TAROLÓ 
Az elektronikus számítógépbe beépített tároló, melyet a berendezés köz
vetlenül vezérel. 

MUNKA TAROLÓ 
Az aritmetikai és logikai utasításokban címekkel meghatározható tároló. 
,,Központi memóriá"-nak, ,,Operatív memóriá"-nak is nevezik. 

MUNKATERÜLET 
Program útján kijelölt olyan időleges tárolóhely, amely pl. közbenső ered
ményeket tárol. 

ADATBEVITELI TERÜLET 
Tárolási blokk, amelybe a bevitt adatok kerülnek. 

ADATKIVITELI TERÜLET 
Tárolási blokk, amelyből az adatkivitel történik. 

K!SEG!Tő TAROLÓ 
A munka-tárolónál sokkal nagyobb kapacitású tároló, amely viszonylag 
nagyobb hozzáférési i<;lejú. A kétfajta tároló között az adatátvitel blokkok
ban történik. 

ÜTKÖZŐ TAROLÓ 
A sebességváltó szerepét tölti be azok között az egységek között, amelyek
nél eltérő az adatáramlás sebessége. Az ütköző tároló lehetővé teszi, hogy 
a gyorsabb egység ne várjon a lassabb működésű egység munkájára. 

GYORS TAROLÓ 
A viszonylag rövid hozzáférési idővel rendelkező tárolók nem szabatos 
elnevezése. 

KÖZVETLEN (AZONNALI) HOZZAFJ;:RÉSű TAROLÓ 
Azoknak a tárolóknak a nem szabatos elnevezése, amelyeknél a hozzáférési 
idő elhanyagolható, összehasonlítva a műveleti idő-szükséglettel. 

MATRIX-TAROLO 
Olyan tároló, amelynek elemei mátrix alakban vannak elhelyezve és így 
bármely tárolóhely elérése két vagy több koordináta megjelölést igényel. 

CIKLIKUS TAROLÓ 
Olyan tároló, amelynél bármely tárolóhely elérése csak azonos időközök
ben történik (pl. mágnesdob). 

STATIKUS TAROLÓ 
Mozgó részekkel nem rendelkező tároló. 

ADATVESZTŐ TAROLÓ 
Olyan tároló, amely elveszti adattartalmát az áram kikapcsolásakor. 
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TÖRÖLHETŐ TAROLÓ 
Olyan tároló, amelynek adattartalma változtatható, tehát a · tároló közeg 
ismételten használható (pl. mágnesszalag). 

ALLANDÓ TAROLÓ 
Olyan tároló, amelynek adatai nem törölhetőek, azaz a tároló közeg új adat 
tárolására ismételten nem használható (pl. mikrofilm). 

ELEKTROSZTATIKUS TAROLO 
Olyan tároló, amely adatábrázolásra elektromos töltést alkalmaz (pl. katód
sugár-csöves tároló és kondenzátor tároló). 

SUGARTAROLÓ 
Olyan tároló, amely elektron - fény -, egyéb sugarat használ az egyedi 
tároló rekeszekhez való hozzáférés céljára. 

KONDENZATOR TAROLÓ 
Elektrosztatikus tároló, amelyben kondenzátor képvisel minden egyes bitet. 

KESLELTETO REGISZTER 
Olyan regiszter, amely egy késleltető vonalat, egy jel-regeneráló eszközt 
és egy visszacsatolási csatornát foglal magában. 

KESLELTETŐ TAROLÓ 
Olyan ciklus, regenerálható tároló, amely késleltető vonalat használ. 

MAGNESES TAROLÓ 
Olyan tároló, amely megmaradó (remanens) mágnesezettséggel ábrázolja 
az adatokat. 

MAGNESES DOB-TAROLÓ 
Olyan mágneses tároló, amelyben a mágnesezhető közeg egy forgó henger 
felülete. 

MAGNESES LEMEZTAROLó 
Olyan mágneses tároló, amelyben a mágnesezhető közeg egy vagy több 
forgó lemez felülete. 

MAGNESES SZALAGTAROLÓ 
Olyan mágneses tároló, amelyben a mágnesezhető közeg egy mágnesezhető 
felülettel rendelkező mozgó szalag. 

MAGNESES KARTYA TAROLÓ 
Olyan mágneses tároló, amelyben a tárolás nagyszámú, vékony, hajlékony 
és egyedileg kezelhető kártya felszínén történik. 

MAGNESES HUZALTAROLó 
Mágneses tároló, amelyben a mágnesezhető közeget mágnesezhető huzal 
képezi. 

VÉKONYRETEG TAROLÓ (FILMTAROLÓ,. HARTYATAROLÓ) 
Olyan mágneses tároló, amelyben a mágnesezhető közeg egy néhány ezred 
Angstrom vékony (vagy még vékonyabb) mágneses film. 

MAG-TAROLÓ 
Ferrit-magos tárolást alkalmazó mágneses tároló. 

SZÓ-SZERKEZETŰ TAROLÓ 
Olyan tároló, amelyben a mágnesezhető tároló rekeszek szavanként kezel
hetők az adatkiolvasásnál és általában az adatbeírásnál. 
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BITENKÉNT „N" MAGOS TAROLÓ 
Olyan tároló, amelyben minden egyes tároló-rekeszt „N" ferrit-magot tar
talmaz. Vannak „bitenként egy magos", ,,bitenként két-magos" stb. tárolók. 

CIKLUS !DÓ 
Magtároló esetén, a minimális időköz az egymást követő írási-olvasási 
ciklusok induló időpontjai között. Vannak tárolók, amelyek különálló írási 
és olvasási ciklussal rendelkeznek. Ilyen esetben pl. az olvasási ciklus-idő 
az a minimális időtartam, amely két egymást követő olvasási ciklus kö
zött szükséges. 

MAGNESESSZALAG EGYSÉG 
Olyan berendezés, amely szalag-továbbító mechanizmust és olvasó-író fejet 
tartalmaz, továbbá csatlakoztatott áramkörökkel mágnesszalagokat használ. 

SZALAGTOV ABB!Tó MECHANIZMUS 
A szalag mozgását vezérlő mechanizmus. 

MÁGNESES SZALAG OLVASÓ 
Olyan berendezés, amely tartalmazza: a szalagtovábbító mechanizmust az 
olvasó fejjel és a csatlakoztatott áramközöket. 

MÁGNESES FEJ 
Mágneses közegre történő adat-feljegyzés eszköze. Rendszerint az így fel
jegyzett adatok olvasására is alkalmas. Altalában mozgó mágneses fejek 
használatosak. Vannak olvasó-, író-, továbbá olvasó-író fejek. 

OLVASÓ FEJ 
Olyan mágneses fej, amelyet olvasásra használnak. 

ELŐ-OLVASÓ FEJ 
Ellenőrzési, biztonsági stb. szempontból alkalmazott kétszeres olvasás ese
tén az előbb olvasó fej. 

!Ró-FEJ 
Az írásra használatos mágneses fej elnevezése. 

OLVASó-lRó FEJ 
Az olvasásra és írásra egyaránt használható mágneses fej elnevezése. 

MÁGNESES SAV 
Mozgó mágneses közegnek az a része, amelyre a mágneses fej hatni képes, 
illetve amely a mágneses fej áramköreire hatni képes. (Pl. a mágneses 
dob felületének az a része, amely egy mágneses fejjel kölcsönhatásban áll.) 

REGENERÁLÓ SAV 
A mágneses dob-tároló mágneses sávjának az a része, amelyet - az olvasó
ír6 fejjel együtt - regeneráló tároló kialakítására használnak. Ennek a 
technikának az alkalmazása csökkenti a hozzáférési időt. 

ÜTEM-SÁV 
Mágneses sáv, amelyre rájegyzett jelek ütemjelzésre használhatók. 

ClM-SÁV 
Mágneses sáv, amely más sávon tárolt adatok helyének meghatározására 
szolgáló cím-kódokat tartalmaz. 

SAV-CSOPORT 
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A mágneses sávok összefüggő csoportja; rendszerint mágneses dobnál és 
lemeznél alkalmazott megjelölés. Pl. négy együtt használatos sáv, amely 
egy binárisan kódolt szám tárolására alkalmas. 
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SZELVÉNY 
A mágnesszalag egy része; a blokknak, vagyis az egy szelvényen tárolt 
adatcsoportnak tulajdonképpen kifogásolható, alternatív elnevezése. 

SZEKTOR 
A mágneses sáv vagy sávcsoport meghatározott része a mágneslemez- vagy 
mágnesdob tárolón. A blokk kifejezéssel rokonértelmű, amennyiben az 
egy szektoron tárolható adatblokk kifejezésére használjuk. 

BLOKK-KÖZ 
Mágnesszalagon a blokkok közötti távolság (szétválasztó térköz), amely az 
olvasáshoz és íráshoz szükséges szalag-megállást, majd a normál sebesség 
újbóli elérését lehetővé teszi. 

MAGNESES FELJEGYZÉS 
Adatfeljegyzési módszer, amely a mágneses anyag felületének meghatáro
zott módon való mágnesezésével rögzíti az adatokat. 

TOROLNI 
Mágneses tároló adatainak törlése; a tároló rekeszek egységes „null" álla
potban való beállitása. 

LYUKASZTASI POZICI0K 
Az adathordozók azon helyei, melyek kilyukasztása adatábrázolásra alkal
mas. Pl. lyukkártyán „kártya-oszlop" ~ a „kártyasor" metszéspontja ha
tározza meg a lyukasztandó poziciót. 

JELSŰRŰSEG 
Az adathordozó szempontjából: az adott tároló egységnyi területén vagy 
hosszúságán levő tároló rekeszek, illetve az ott tárolható jelek száma. 

BEFűZENDő (VEZETO)VÉG 
Az adathordozónak (szalag) az a vége, amelynél a korábban rögzített ada
tok olvasását (dekódolását) kezdeni kell. 

TfNYLEGES VÉG 
Az adathordozó (szalag) másik, valódi vége (a befűzendő véggel ellentétes 
vége). 

SAV-KÖZ (CSATORNA-KÖZ) 
Az adathordozó szempontjából: az egymásmelletti lyukszalag-csatornák 
vagy mágneses sávok megfelelő pontjainak egymástól való távolsága. 

SOR-KÖZ 
Az adathordozó szempontjából: az egymásutáni sorok (lyukszalag stb.) 
megfelelő pontjainak távolsága a szalag, illetve a mágnesessávok mentén. 

LYUKSZALAG 
Lyukasztási poziciókkal rendelkező papírszalag adatok rögzítésére. A lyu
kasztási (kód-) pozíciók számától függően megkülönböztetünk pl. 5, 6, 7, 
8 csatornás lyukszalagokat. 

(LYUKSZALAG-) TOVABB!Tó LYUKAK 
A lyukszalag hosszirányában lyukasztott lyuksor. Segítségével történik a 
lyukszalag mozgatása a lyukasztás vagy az olvasás alkalmával. 

(LYUKSZALAG) TOVABB1Tó SAV 
A lyukszalagnak a továbbító lyuksort magában foglaló sávja. 

TOVABB!TO LYUK-KÖZ 
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A közvetlenül egymásután elhelyezkedő (lyukszalag-) továbbitó lyukak 
megfelelő pontjainak egymástól való távolsága. 
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VEZÉRLŐ SZÉL 
A lyukszalagon az a távolság~ amely a szalag széle és az ahhoz legközelebb 
levő lyukszalag-csatorna sávtengelye között mérhelő. 

LYUKSZALAG KŐD 
A lyukszalag egy adott során ábrázolt jelek megváltoztatásának módja. A 
korábbi jel érvénytelenítése valamennyi lyukasztási pozició „felül-lyukasz
tásával'' történik. 

EGYOSZLOPOS KÉT SZAMHEL YÉRTÉKES KóDOLAS 
Lyukkártya kód, amely a O-tól 11-ig terjedő számokat egy oszlopon egy 
lyukasztással ábrázolja. 

FUNKCIÓS (VEZÉRLŐ)LYUKASZTAS 
Azok a lyukasztások, amelyek meghatározzák a lyukkártyára rögzített 
adatok gépen belüli kezelésének módját, illetve meghatározzák, hogy a 
gép milyen funkciókat hajtson végre. 

JEL-ÉRZÉKELÉS 
A lyukkártyára kézzel történt feljegyzéseknek (pl. grafit ceruzás jelzések
nek) automatikus értékelése és az adatoknak lyukkártyára történő lyukasz
tása. Amennyiben az elsődleges bejegyzések érzékelése optikailag történik, 
úgy a folyamatot angolul „mark. scanning"-nak nevezik. 

LISTA CSOPORT ELSŐ KARTYABóL 
A táblázó-gép írómúve csak az adatcsoportok első kártyáinak adatait 
nyomtatja ki. 

ADATHORDOZÓT ELőALL!Tó BERENDEZÉS (ADATFELVÉTELEZŐ GÉP) 
Gépegység, amely az alapadatoknak az elektronikus adatfeldolgozó beren
dezés által olvasható és értelmezhető módon adathordozón (pl. lyukszalagon) 
való rögzítését végzi. 

LYUKASZTÓ 
Az adatfeldolgozás területén: az az eszköz, amely kilyukasztja az adat
hordozó közeget, pl. a lyukkártyát vagy a lyukszalagot. 

KÉZI LYUKASZTÓ (JAV!Tó LYUKASZTÓ) 
Kézi működtetésű lyukasztó, amellyel egyenkint lyukaszthatók a lyukak 
az adathordozóra. 

BILLENTYŰS LYUKASZTÓ 
Olyan lyukasztó, amely billentyű lenyomására működik és amelynél a 
különböző billentyűk különböző jelek lyukasztására alkalmasak. A bil
lentyű lenyomása nem csak egy adott jel lyukasztását váltja ki, hanem 
az adathordozónak a következő lyukasztási pozícióba ·történő mozgatását 
(pl. a következő lyukkártya oszlopba való állítás) is. 

AUTOMATIKUS LYUKASZTÓ 
Olyan lyukasztó, amely automatikusan lyukaszt lyukkártyára vagy lyuk
szalagra és az információ-hordozó mozgatását ugyancsak automatikusan 
végzi. 

AUTOMATIKUS TAPLALASű LYUKASZTÓ 
Olyan billentyűs lyukasztó, amely programvezérelt kártyatárral, kártya
ággyal, kártyalerakóval rendelkezik és így minden egyes kártya mozgása 
a gépen belül automatikusan történhet. 

KARTYATAR 
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Az adatfeldolgozó gépnek az "a része, ahová a lyukasztott lyukkártyákat 
az adatbevitel céljából időlegesen elhelyezik. 



KARTYA ADAGOLÓ (KARTYABETAPLALó) 
Az a mechanizmus, amely a lyukasztott kártyának a kártyatárból a 
kártyaágyba (kártyacsatornára) való továbbítását váltja ki. 

KARTYA-AGY (KARTYA-CSATORNA) 
Az adatfeldolgozó gépnek az a része, amely mozgatja és vezeti a lyukasz
tott kártyát a gépen keresztül. 

LYUKASZTÓ ALLOMAS 
Kártya-ágynak az a része, ahol lyukkártya lyukasztása történik. 

KARTYALYUKASZTÓ 
Az a gép, amely a lyukkártyába lyukasztja a lyukakat. 

LYUKASZTÓ KÉS 
A lyukasztó mechanizmusnak a lyukasztást végrehajtó része. 

KÉZI (TAPLALASú) LYUKASZTÓ 
Olyan billentyűs lyukasztó, amelynél a lyukkártya mozgatása manuálisan 
történik. 

őSSZEG-L YUKASZTÓ 
Kártyalyukasztó, amelyet közvetlenül csatolnak egy táblázógéphez, amely
nek bizonyos adatfeldolgozási eredményeit lyukkártyába lyukasztja. 

SZORZÓ-LYUKASZTÓ 
Kártyaolvasóval és kártyalyukasztóval felszerelt, aritmetikai (szorzási) 
műveletek végrehajtására alkalmas berendezés. 

OLVASÓ ALLOMAS 
A kártyaágynak az a része, ahol a lyukkártya olvasása történik. 

KARTYA-OLVASÓ 
Gép, amely a lyukkártyába lyukasztott lyukakat érzékeli, olvassa. 

MASOLÓ LYUKASZTÓ 
Két különböző kártyaággyal rendelkező gép; az egyik az olvasó ágy, amely 
egy érzékelő (olvasó) állomást tartalmaz, a másik a lyukasztó ágy, amely 
a lyukasztó állomást tartalmazza. Ouplicating card punch-nak nevezik azt 
az automatikus táplálású lyukasztót, amelynek a kártyaágyában működő 
egy érzékelő állomás, amelyen minden egyes kártya áthalad, ugyanakkor, 
amikor a következő már a lyukasztó kések alatt halad át. A lyukasztó 
késeket az érzékelő állomás vezérli, s így a közös adatokat minden kár
tyáról a következőre képes átmásoltatni. Az elvégzett művelet a sorozat
másolás, a vezérkártyák adatainak a soronkövetkezó tételkártyákba való 
belyukasztása. 

F'ELIRATOZÓ 
A lyukkártya-rendszerű adatfeldolgozás segédgépe, amely a lyukkártyába 
lyukasztott jeleket betű- és számjegyekkel is kinyomtatja a lyukkártyára. 

SZAMSZELEKTOR 
A lyukkártya berendezésnek az a része, amely kézi beállítás alapján 
lehetővé teszi egy kártyaoszlopban a feldolgozás módját meghatározó 
lyukasztás felismerését. A szelektorok kiválasztó, vezérlő szerkezetek. 

KARTYA LERAKÓ 
A lyukkártya berendezésének az a része, ahová a lyukkártyák a gépi 
művelet végén kerülnek. 
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RENDEZŐ 
Lyukkártya-feldolgozó berendezés, amely érzékelő (olvasó) lehetőséggel és 
bizonyos számú 'kártya-lerakóval rendelkezik. Az érzékelt lyukasztásnak 
megfelelően - bizonyos csoportosítás szerint - kerülnek a lyukkártyák 
az egyes kártya-lerakókba. 

KARTYA VALOGATÓ 
Lyukkártya-feldolgozó gép, amely betáplál és összehasonlít két vagy több 
lyukkártya-köteget, sorrendellenőrzés, egybefuttatás, kártyapárosítás stb. 
céljából. A feldolgozás célja szerint megfelelő lyukkártyákat automatikusan 
különválasztja a meg nem felelő lyukkártyáktól. 

KAPCSOLASI ABRA 
Kapcsolótáblás lyukkártyaberendezésnél az adott adatfeldolgozás céljának 
megfelelő olyan diagram, amely a kapcsolótáblába helyezendő kapcsolók 
elhelyezéSét tartalmazza. 

OSZLOP MEGOSZTAS 
Bizonyos lyukkártya gépek rendelkeznek olyan sajátossággal, hogy az egy 
kártya-oszlopba lyukasztott lyukakat két vagy több elkülönített részben, 
illetve értelmezésben dolgozza fel. 

LYUKSZALAG-LYUKASZTÓ 
Gép, amely valamilyen koódrendszerben jeleket kifejező lyukat, illetve 
lyuk-kombinációkat lyukaszt papírból készült lyukszalagra. 

LYUKSZALAG-OLVASÓ 
Gép, amely soronként érzékeli (olvassa) a lyukszalagon levő lyukkombiná
ciókat és gondoskodik a szalag megfelelő mozgatásáról. 

LYUKSZALAG-MASOLÓ 
Lyukszalag másolóra és adatoknak lyukszalagon történő kibocsátására al
kalmas gép. 

TABLAZó GÉP 
Gép, amely leolvassa az adatokat az adathordozóról (pl. lyukkártyáról) és 
kiírja listákban, táblázatokban és összegekben a feldolgozás eredményét. 
A táblázógép magában foglalja - többek között - az érzékelő szerkeze
tet, az összehasonlító (kontroll) szerkezetet, a számlálóműveket, az író
múveket. 

KIIRó (NYOMTATÓ) 
Az automatikus adatfeldolgozás vonatkozásában az a gép, amelyik rendes 
betű-, szám-, és írásjelek formájában nyomtatja ki a betáplált, illetve 
feldolgozott adatokat, ellentétben a grafikus, rajzos formában történő adat
kibocsátással. 

JELENKÉNT NYOMTATÓ KIIRó 
PL elektromos írógép, telex. 

SORONKÉNT NYOMTATÓ KIIRó 
A jelenleg használatos elektronikus adatfeldolgozó berendezések - külö
nösen gazdaságügyviteli alkalmazásban - általában soronként nyomtató 
kiírókat (főként forgó láncon teljes jelkészletet alkalmazó kiírókat) hasz
nálnak. 

LAPONKÉNT NYOMTATÓ KIIRó 
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Egyes kiíró-típusok (pl. a xerografikus, továbbá a k8tód sugárcsöves és 
film-kiíró) oldalanként készítik elő és bocsátják ki a betáplált, illetve 
feldolgozott adatokat. 



AUTOMATIKUS KOCSI 
Az adatok (eredmények) kinyomtatáSánál papírvezetésére, tartására, továb
bítására, lcifeszítésére stb.-re alkalmas eszközt, amelynek működése auto
matikusan vezérelt. 

PAPIR FUTAS 
A papír mozgatása - nyomtatás nélkül - a kiíróban. A papír futáskor 
gyorsabban mozog a papír, mint nyomtatáskor. 

FORMANYOMTATVÁNY HúZAS 
A papír-futásnak az az esete, amikor előre nyomtatott formanyomtatványt 
meghatározott pozicióig húz a berendezés a szakaszosan azonos formájú 
kiírás újbóli megindítása céljából. 

ADATATVITELI BERENDEZÉSEK 
Olyan berendezések (rendszerint adó és vevő berendezések), amelyek ada
toknak távolsági továbbítását teszik lehetővé; a kiinduló adatokat pl. 
telefonvezetéken való továbbítására alkalmas formában átalakítják, majd 
a rendeltetési helyen azokat leolvasható formára visszaalakítják. 

ADATATVITEL (ADATTOVABBITAS) 
Adatoknak pl. telefonvezetéken történő továbbítása. 

BAUD 
Adatátviteli sebesség mértékegysége; bit/sec. 

ATVITELISEBESSÉG 
Egységnyi idő alatt végzett adatátvitel mennyisége, rendszerint "jelmeny
nyiség/egységnyi idő" kifejezési formában. 

HIBA FELTARAs 
Adatátvitel esetén történő hibakeresés. 

ADÓ 
Az adatok átadását (továbbítását) végző berendezés. 

VEVO 
Adatátviteli berendezés, amely fogadja (átviszi) az adóberendezésből ki
induló adatokat. 

EGY VAGY KÉTIRANYÚ ÖSSZEKÖTTETÉS 
Az egyik adatátvitelnél a telefonvezeték egyik csatornáján az adattovábí
tás történik a másik csatorna a vezérlés, ellenőrzés. és az üzemi jelzések 
céljait szolgálja; a kétirányú üzemmódnál az adatátvitelt végző csatorna 
az ellentétes irányú adattovábbítás vezérlését stb. végzi. 

TAVKOZLÉSI HALOZAT 
Egymással kapcsolatba hozható adó- és vevő-berendezések rendszere. 

EGYEDI VONAL VEZÉRLŐ 
Adatátvitelnél alkalmazott vezérlő berendezés, amely az adás indítása és 
fogadása, továbbá az adatátvitel hibaelhárítása érdekében automatizált 
munkafolyamatokat irányít egyetlen vonalon. 

ÜZENET 
Adatátvitelben: logikailag összefüggő és értelmezhető adatok csoportja. 

VÉGBERENDEZÉS 
Adatátvitelben alkalmazott olyan berendezés, amely általában adót és 
vevőt (esetleg többfajta- adathordozó olvasására és írására alkalmas adó és 
vevő berendezéseket) foglal magában. 

133 



MODULATOR-DEMODULATOR 
Jelátalakító berendezés, amely a bitenként érkező impulzusokat távközlésre 
alkalmas impulzűsokká alakítja á~, illetóleg visszaalakítja. 

TORZULAS 
Adatátvitelben az adott és vett adatok között levő eltérés megjelölése. 

HIBA-MEGELŐZÉS 
Olyan módszer, amely rendszerint gépbe beépített vagy programozott meg
oldással csökkenti vagy kizárja az adatfeldolgozási vagy adatátviteli hiba 
·elkövetését. 

HIBA-JAV!Tó, HIBA-JAVITAS 
Altalában olyan rendszerek megjelölésére használják, amelynél a hiba fel
tárása és javítása automatikus folyamat. 

ÜZENET-VÉGE JELZÉS 
Az adatátvitel befejezésének jelzése. 

RENDUNDANCIA ARANY 
Az adatátvitelben: az összes adott jelnek a hibajavítási jellegű, ismételten 
adott jelekhez viszonyított aránya. 

ISMÉTLÉSI ARANY 
Adatátvitelben: az összes adott jeleknek a hibajavítási jellegű, ismételten 
adott jelekhez viszonyított aránya. 

HANGOS VALASZT ADÓ EGYSÉG (ÉLŐ BESZÉDET ÉRZÉKELŐ 
ADATKIVITELI EGYSÉG) 
Elektronikus adatfeldolgozó berendezés hangos választ adó berendezése, 
periférikus egység, amely lehetővé teszi a telefonhálózatban használatos 
nyomógombos készülékek és elektronikus adatfeldolgozó berendezés kap
csolatát. A kérdező normál emberi hangon kapja meg az elektronikus adat
feldolgozási rendszer válaszát. Digitális információk és hang-információk 
kölcsönös átalakítását végzi. 

NYOMÓGOMBOS TAVBESZÉLŐ 
Közhasználatú telefonkészülék, amely hangfejlesztést vezérlő billentyúzettel 
(rendszerint 10-12 nyomógombbal) rendelkezik. Adatátvitelre használható. 

JELBEJELŐLŐ 
Különleges (pl. mágneses jelolvasás követelményeit kielégítő) formában 
szükséges jelek írására alkalmas berendezés. A bankok jelbejelölővel is
métlik meg pl. a csekk összegét a mágneses írásos csekkrendszerben a 
közvetlen gépi jelolvasás és bizonylatfeldogozás céljából. 

KARBONPAP!R NÉLKÜLI MASOLAT 
Sajátos vegyi és fizikai hatások eredményeként a másolati papírokon kar
bonpapír alkalmazása nélkül állítható elő a másolat. 

ÖSSZEADÓ EGYSÉG 
Két vagy több szám összegének képzésére alkalmas áramkörökkel rendel
kező egység, az aritmetikai egység egyik összetevője. 

KÉT-ALLAPOTú ARAMKÖR (TRIGGER) 
Két állandó állapot kifejezésére alkalmas áramkör. 

ÖSSZEHASONL1Tó EGYSÉG 
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Ugyanannak az adatnak két különböző megjelenési változatát összehason
lító eszköz, amelynek feladata az adatátírás helyességének ellenőrzése. 
Eszköz, amelyben két adat összevetése (hasonlítása) történik nagysági viszo- -::-
nyuk (kisebb, nagyobb, egyenlő) megállapítása céljából. 



MÁGNESES MAG 
Az automatikus adatfeldolgozás területén a mágneses anyagnak egy kis 
darabját tekintjük mágnesmagnak. A (tároló) rekesz építő eleme. 

CSATORNA 
Technikai eszköz (kábel, hullámsáv stb.), amely impulzusok továbbítására 
alkalmas. Eszköz, amelyen keresztül az adatoknak jelek formájában való 
átvitele történik. A csatornák száma és kapacitása a periférikus egységek 
csatlakoztatása és azok egyidejű munkavégzése szempontjából is jelentős. 

CSATORNA-TELJES!TMÉNY 
Bitek vagy más információmérési egységek legnagyobb száma, amely egy 
időegység alatt a csatornán (pályán) a berendezések között átvihető. 

,-KONFIGURÁCIÓ (GÉP-OSSZEALL!TÁS) 
összekapcsolt gépek vagy eszközök csoportja, amelyek együtt egy gépi 
rendszert alkotnak és amelyek program irányításával feldolgozási folyama
tokat hajtanak végre 

BERENDEZÉSEK 0SSZEILLŐSÉGE 
Az elektronikus adatfeldolgozó berendezésnek az a tulajdonsága, hogy "';;ás 
berendezésektől programokat és adatokat átvehet, ezek alapján a feldol
gozást végrehajthatja anélkül, hogy koód vagy más átalakítás ehhez 
szükséges lenne. 

UTAS!TÁS MEZŐ 
Utasítások, illetve progrnmok elhelyezésére szolgáló tárolórész. 

KONTANS MEZŐ 
Egy adatfeldolgozási folyamatban értékváltozás nélkül felhasználandó ada
tok elhelyezésére szolgáló tárolórész. 

VÉGNÉLKÜLI NYOMTATVÁNY (TEKERCSPAPIR) 
Táblázógépeknél, ·kiíróknál (nyomtató) alkalmazott feltekercselt vagy össze
hajtogatott, összefüggő papír (nyomtatvány). 
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