
A MAGVAR NÉPHADSEREG HADTAPFöNOKSÉG 
TAJÉKOZTATO KOZLEMÉNVEI 

Az elektronikus adatfeldolgozás szakkifejezéseinek 
szótára• 

III. RÉSZ 

Adatmeghatározás és adatábrázolás 
Ellenörző BIT 

Betű 

ÜRES JEL 

SZÜNET-JELZŐ 

KÜLÖNLEGES JEL 

VEZl!:RLŐ JEL 
(MŰVELETI JEL) 

HIBA-JEL 

ELHAR!Tó JEL 
(ELKÜLÖN!Tő JEL) 

Az egyes jelek elbírálásánál a kód kombinációin belül 
egy bit az ellenőrző bit, amely a jelábrázolás helyes
ségének az ellenőrzésére szolgál. 

Az abc jelének egyike, általában A-Z-ig. 

Egy jel, amely rendszerint azt fejezi ki, hogy az adat
hordozón nincs jel, azaz az adathordozó megfelelő he
lye (helyértéke) ,,üres". Megjegyzendő, hogy egyes kó
dok külön jelölik az üres jelet is. Pl. az ötcsatornás 
telex kód a középső csatornában való lyukasztással 
jelzi az „üres-jel"-et. 

Egy vagy több egymást követő „üres jel". 

Grafikus (írott) jel, amely nem betű, nem számjegy, 
nem üres jel (pl. 0/ 0). 

Olyan jel, amelyet adatokat ábrázoló jelek közé iktat
nak abból a célból, hogy az, az adatok feljegyzését, 
feldolgozását vagy értelmezését vezérelje. Például a 
„kocsi vissza" jel a lyukszalagon vezérli a távgépírót 
(telexet). 

Az adatrögzítés (pl. lyukszalagon) és az adatátvitel 
feltárt hibáinak a jelzésére szolgál. A hibajel, mint ve
zérlő jel, utasítja a feldolgozó egységet, hogy mellőzze, 
hagyja figyelmen kívül a hibajelet követő vagy meg
előző, meghatározott számú jelet. 

A vezérlő jelek logikailag egybefüggő sorozatának egy 
tagja, amelyet az adatok hierarchikus rendszerén belül 
az összetevő egységek (szavak, mondatok stb.) elhatá
rolására használnak. Elhatárolásra használhatunk akár 
alfajeleket, akár különleges írásjeleket vagy szünetjelet 
is. Szokásos elhatároló jel pl. a zárójel is az adatok 
matematikai jelölésénél. 

• A f. évi 1. sz. Hadtápbizt'ositásban megjelent hasonló témájű cikk folytatása. 
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BLOKK-HIBA-JEL 

KÓD-V ALTÓ-JEL 

NEM-ZARÓ KÓD
VALTÓJEL 

ZARó KÓD-VALTÓ 
JEL 

BETŰV ALTÓ JEL 

ADATÁTVITELI 
VEZÉRLŐJEL 

BERENDEZllST 
VEZllRLÓ JEL 

KIÍRÓ (NYOMTATÓ) 
VEZllRLÓ JEL 
(SZEDÉSTÜKÖR JEL) 

VISSZA V ALTÓ JEL 

T ABLAZASI JEL 

ÚJ-SOR JELE 

PAPlR-HűZAS 

FORMANYOMTAT
VANYT BETAPLALó 
JEL 

TÖRLÉSI JEL 

JEL-SOROZAT 
(JEL-KÉSZLET) 

A jelet követő, vagy a megelőző blokk hibás voltát 
jelzi abból a célból, hogy a megjelölt blokk a feldolgo
zási folyamatba ne kerüljön be. 

Vezérlő jel, amely a jelek időbeli sorrendjében időle
gesen vagy állandó jelleggel kijelöli (meghatározza) a 
kódolt ábrázolás új jelentését. Eszközül szolgál arra, 
hogy a műszakilag korlátozott kódolási lehetőségeket 
bővitse. 

Kód-váltó jel, amely előidézi, hogy az utána közvetle
nül következő meghatározott számú jel (rendszerint 
csak egy jel) a másik választható kód szerint értelmet 
nyerjen. Működésében hasonló az írógép betűváltójá
hoz. 

Kód-váltó jel, amelytől kezdődően a jelek a másik vá„ 
lnsztható kód szerint értelmezendők mindaddig, amíg 
egy újabb kód-váltó jel azt fel nem oldja. 

Kód-váltó jel, amely az utána közvetlenül következő 
jelek más választható betűtípus egyike szerinti értelme
zését rendeli el. Pl. a betűváltó alkalmazásától függően 
ugyanaz az impulzus-kombináció más betűt vagy szá
mot ábrázol. 

Vezérlő jel, amely elősegíti a távközlési üzenetnek a 
távközlési hálózaton belüli megfelelő célállomásra való 
irányítását. 

Vezérlő jel, amelyet adatfeldolgozó vagy távközlési 
rendszerhez kapcsolt berendezések vezérlésére, - kü
lönösen a berendezések ki- és bekapcsolására - hasz
nálnak. 

Vezérlő jel, amely - a kiírás, a nyomtatás kivételével 
- a kiíró mechanizmus funkcióit váltja ki (sorváltós 
papírhúzás stb.). 

Kiíró (nyomtató) vezérlő jel, amely a visszaváltást ve
zérli. 

Kiíró (nyomtató) jel, amely a táblázati (oszloponkénti) 
formát vezérli. 

Kiíró (nyomtató) vezérlő jel, amely az új sorba való 
kiírást vezérli. 

Kiíró (nyomtató) vezérlő jel, amely a kiíróba helyezett 
papír nyomtatás nélküli, függőleges irányú mozgatását 
vezérli. 

Kiíró (nyomtató) vezérlő jel, amely a kiíróba (nyom
tatóba) helyezett formanyomtatvány mozgatását vezérli .. 

Olyan ábrázolás, amely lehetővé teszi bármely más áb
rázolás (jel) törlését, valamint az adatfeldolgozási fo
lyamatban való figyelmen kívül hagyását. Például a 
lyukszalagon (amely egyébként nem-törölhető informá
ció-hordozó) valamennyi lyukpozició lyukasztása a tör
lési jel. 

Különböző jelek elhatárolási sorcizata, amely legalább 
részben rendezett. Például: jelsorozatot képeznek a be
tűjelek A-tól Z-íg, a decimális számok O-tól 9-ig, a 
vessző stb. 
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JEL-ALSOROZAT 

ZÓNA 

SZIMBOL 

LANC 

SZIMBOL-LANC 

JEL-LANC 

ALFA-LANC 
(BETű-LANC) 

BIT-LANC 

EGYSÉG-LANC 

SZÓ 

ALFA-SZÓ 

NUMERIKUS SZÓ 

SZAM 

BINARIS SZAM 

DECIMALIS SZAM 

GÉPISZó 

SZÓ-HOSSZúSAG 

SZÓTAG 

.SLAB 

122 

Meghatározott jelsorozat összefüggő része, pl. a deci
mális számok O-tól 9-ig. 

Jelsorozat része: az egy zónához tartozó jelek ábrázo
lása azonos sajátságokkal rendelkeznek. Ha egy jelso
rozatban minden jelet 7 bittel ábrázolunk, akkor egy 
zónát alkotnak azok a jelek, amelyeknek pl. az első há
rom bitje azonos. 

Egy vagy több jel, amely egy fogalmat ábrázol. 

Tételek (szimbolok vagy jelek) összefüggő láncolata, 
amelyben az egymás melletti tagok viszonya határozza 
meg az egy-dimenziós elrendezést. 

Szimbolok összefüggő láncolata, amelyben az egymás
melletti tagok viszonya határozza meg az egydimenziós 
elrendezést. 

Jelek összefüggő láncolata, amelyben az egymás-mel
letti tagok viszonya határozza meg az egydimenziós el
rendezést. 

Jel-lánc, amelynek tagjai betűk. 

Jel-lánc, amelynek tagjai bitek. 

Egyetlen tagból álló lánc. 

Jel-lánc, amely célszerűen egy fogalomnak (egységnek) 
tekinthető. 

Betűkből álló szó. 

Szó, amely számjegyekből, üres jelekből továbbá pozi
tív és negatív előjelból áll. 

Numerikus szó, amely egy számot ábrázol. Pl. 365 és 
CCCLXV számok, amelyek az év napjainak számát fe
jezhetik ki. 

Szám (numerikus szó), amely bináris számjegyeket (bi
teket) használ. 

Szám (numerikus szó), amely decimális számjegyeket 
használ. 

Lánc, amelyet egy fogalomnak (egységnek) tekintünk 
.z. adatfeldolgozó egység (a szó-szerkezetű adatfeldol,. 

gozó egység) technikai konstrukciója szempontjából. 

A gépi szóban levő jelek vagy bitek száma. Egyes 
elektronikus adatfeldolgozó gépek rendelkeznek olyan 
sajátságokkal, hogy bizonyos műveleteknél ne a „gépi 
szót", hanem annak csak egy részét vagy többszörösét 
tekintsék feldolgozási egységként, fogalomként. 

A „gépi szó"-val rokon fogalom, meghatározott számú 
jelből álló jelcsoport vagy a „gépi szó" egy része. 

12 adat-bitből álló jelcsoport, amelyben pl. az 'NCR 
elektronikus adatfeldolgozó berendezéseknél 2 alfa je
let vagy 3 numerikus jelet lehet ábrázolni (lásd „gépi 
szó" és „szótag"). 



BYTE 

SZÜNET-JEGYEK 

8 adat-bitből álló jelcsoport (,,gépi szó", ,.szótag"), 
amelyben pl. az IBM elektronikus adatfeldolgozó be
rendezéseknél 1 alfajelet vagy 2 numerikus jelet lehet 
ábrázolni. 

Számjegyek, amelyeket a gépi szó technikai okokból 
tartalmaz és amelyeket nem adat vagy utasítás ábrá
zolására használnak. 

BLOKK Gépi szavak egy csoportja, amelyet rendszerint egy 
összefüggő fogalomként (egységként) kezel a berende
zés. 

BLOKK-HOSSZúSAG A blokkban levő gépi szavak száma. 

MNEMONIKUS Jelek, egy fogalom rövid megjelölése (szimbolja), ame-
SZIMBOL lyet az emberi memória segítése céljából választanak. 

Pl. egy rövidítés „szlatul" ,,számlatulajdonos" helyett. 

JELZŐ Szimbol, amelyet egy meghatározott adat-csoport kez
detének vagy végének jelölésére használnak, pl. szó- -
jelző, blokk-jelző. 

ADATMEZŐ-JELZŐ Egy adatmező kezdetét vagy végét jelöli. 

MONDAT-JELZŐ Egy mondat (adatcsoport) kezdetét vagy végét jelöli. 

ADATTAR-JELZO Egy adattár (FILE) kezdetét vagy végét jelöli. 

SZÓ-JELZŐ Egy szó kezdetét vagy végét jelöli. 

BLOKK-JELZŐ Egy blokk kezdetét vagy végét jelöli. 

CSOPORT-JELZŐ Egy adatcsoport kezdetét vagy végét jelöli. 

Tl!TEL 

ADATTAR 

MONDAT 

ADATMEZO 

Fő-ADATTAR 
(TÖRZSADATTAR) 

FIX HOSSZúSAGú 
ADATRENDSZER 

VALTOZÓ 
HOSSZúSAGú 
ADATRENDSZER 

Valamely adatcsoport egy tagjának általánosan hasz
nált megjelölése. Pl. az adattár (FILE) tételei a mon
datok. 

Adatok logikailag összefüggő csoportja (gyűjteménye), 
amely bizonyos értelemben egy adott feladat céljából 
teljes. Pl. készletgazdálkodás tekintetében egy adott 
időszak valamennyi számlája adattárnak tekinthető. Az 
adattár (FILE) mondatokból áll. 

Az adattár része; olyan összefüggő adatokat tartalmaz, 
amelyek az adott feladat egy egységnyi részére vonat
koznak. Pl. a készletgazdálkodásnál egy számla képez
het egy mondatot. A mondat (adat)-mezöböl áll. 

A mondat része. Az (adat) mező az adott feladat szem
pontjából a legkisebb adat-fogalom. Pl. a készlet-gaz
dálkodásnál a számla egy sora (tétele) képezhet egy 
(adat) mezőt. 

Az adatszolgáltatás fő forrását képező adattár gyakran 
használt megjelölése. 

Olyan adat-felépítési rendszer, amelyben minden mon
dat előre meghatározott számú jelből áll. 

Olyan adat-felépítési rendszer, amelyben az egyes mon
datok hosszúsága (a jelek száma) előre nem meghatá
rozott, illetőleg lcülönböző lehet. 
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MONDAT 
ELRENDEZ:€S 

MATRIX 

SZÁMJEGY 

BIT 

SZÁM-ÁBRÁZOLÁS 
[SZÁM-ÁBRÁZOLÁSI 
RENDSZER) 

BINÁRISAN KÓDOLT 
DECIMÁLIS 
ÁBRÁZOLÁS 

,,HÁROMMAL TÖBB" 
KÓD 

,,KETTŐ AZ ÖTBŐL" 
KÓD 

HIBA-ELLENŐRZŐ 
KÓD 

HIBA-FELTÁRÓ KÓD 

HIBA-JAVÍTÓ KÓD 

RENDSZERES 
HIBA-ELLENŐRZŐ 
KÓD 

TÁBLÁZAT 
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A mondaton belül az egyes összetevő tagok olyan ren
dezése, amely egyaránt tekintettel van a sorrendre és 
a szó-hosszúságra. 

A matematikában: mennyiségeknek két dimenziós el
rendezése, amely meghatározott szabályok szerint ke
zelhető. Tágabb értelemben bármilyen tétel többdimen
ziós elrendezését is mátrixnak nevezik. 

Egyedi jel, amely egy egész számot ábrázol. A deci
mális jelölés O-tól 9-ig tartalmazza a számokat (deci
mális számjegy). A római számok vagy a betűvel ki
írt számok (pl. nyolc) nem számjegyek, hanem szim
bolok. 

Számjegyek binális jelölésben: szabályos használatban 
O vagy 1. (Megjegyzendő, hogy az információ-elmélet
ben az információ mennyiségének az egységét nevezik 
,,bit"-nek). 

Számok ábrázolásának bármely rendszere, amelynek 
szabályait megállapodással határozzák meg. 

Tizes számrendszerbeli számok ábrázolása helyértéken
ként kettes számrendszerbeli számmal. Rendszerint 
négy bittel történik az ábrázolás, a bitek helyi érték 
8-4-2-1; pl. a 21 decimális szám ábrázolása 0010 
0001. 

Binárisan kódolt decimális ábrázolás, amelyben az n" 
decimális számjegynek megfelelő értéket a bináris áb
rázolás „n + 3"-mal fejez ki. 

Binárisan kódolt decimális ábrázolás, amely öt bitet 
használ minden jel ábrázolására és az öt helyértékből 
kettő bináris „1" és a három bináris „O". Ez a bizonyos 
egységességet mutató ábrázolási mód hatásos ellenőr
zési módszer alkalmazását teszi lehetővé. 

Összefoglaló kifejezés, amely magában foglalja a hiba
feltáró és a hibajavító kódokat. 

Olyan kód, amelyben a megfelelő konstrukcionális sza
bályoknak megfelelően a megcsonkított ábrázolás ér
vénytelen ábrázolást jelent. Ennek alapján a hiba fel
tárható, az eredeti üzenet tartalmi értelmezése nélkül. 
A felhasznált kódelemek meghaladják az egyébként 
szükséges minimális szükségletet. 

A hiba-javító kód olyan kiegészítő kódelemeket tartal
maz, amelyek alkalmazásával a megcsonkított ábrázo
lás inkább hasonlít az eredeti jelre, mint bármely más 
érvényes ábrázolásra. Ez lehetővé teszi a hiba kijaví
tását. Amennyiben olyan hiba fordulna elő, amelynek 
javítását nem tervezték meg a hibajavító-kódban, a 
,,javítás" újabb hibát okozhat. 

Pl. a parity bit ellenőrzés, amelyet jelenként alkalmaz
nak a (bit-nyi) hibák feltárására. 

Adatok olyan elrendezése, amelynek minden egyes tag
ja közvetlenül és egyértelműen azonosítható egy vagy 
több tényező segítségével. 
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LANCOLT LISTA 

LISTAZó 
FELDOLGOZAS 

TOLDALÉK 

CIMKE 

KULCS 

CSOPORTOSÍTOTT 
MONDATOK 

RENDEZNI 

Tételek rendezett sorozata, amelyben minden egyes té
tel tartalmazza a sorozat következő tételének megjelö
lését (azonosító megjelölés). A tételek tárolási sorrend
je nem jelenti a rendezett sorrendet. 

Láncolt lista rendezett adatolc feldolgozása. 

Egy vagy több jel, amely egy tételhez pl. egy mondat
hoz kapcsolva az azonosítás célját szolgálja. A toldalék 
egyszerű művelettel eltávolítható a mondatból. Ekkor 
elveszíti jelentését. 

Egy vagy több jel, amely egy mondat vagy más adat
egység elválaszthatatlan részét alkotja a mondat (vagy 
más adategység) azonosítása céljából. 

Egy vagy több jel, amely egy tételhez pl. egy mondat
hoz kapcsolva annak azonosítását biztosítja. A címké
vel és a toldalékkal szemben a kulcs csatlakoztatható 
a mondathoz vagy leválasztható a mondatból. Leválasz
tás esetén a kulcstáblázatban tárolják. 

Mondatok sorozata, amely azonos cimkét, toldalékot 
vagy kulcsot tartalmaz. 

IV. RÉSZ 
a) Adatfeldolgozási munkafolyamatok 

Tételelmek módszeres elrendezése. Altalában az azo
nosítási kulcsokat előírt minta vagy adott szabályok 
szerint kell figyelembe venni. A rendezés legáltaláno
sabb szabályai az abc vagy numerikus, vagy időrendi 
sorrendet határoznak meg. 

RENDEZÉSI ELTÉRÉS A szülcséges, megliatározott rendezettséghez viszonyí
(ELŐRENDEZETTSÉG)tott eltérés, amelytől függően több vagy kevesebb ki

egészítő rendezési munkafolyamat válik később szük
ségessé. 

SORRENDBE RAKNI 

EGYBEVETŐ 
(ÖSSZEHASONLITó) 
SORREND 

INDEX 

EGYIDEJŰ 
KÖZVETLEN 
ADATKIVITEL 

MASOLNI 

ATVINNI 

Természetes sorrend szerint rendezni. 

Rangsoroló egybevetéssel (vagy adott minta szerint) 
kialakított sorrend, amelynél a rendezési kulcsot al
kotó valamennyi jelet figyelembe veszik. 

Egy bizonylat tartalmára vonatkozó rendezett hivat
kozási jegyzék, amelyet a kulccsal együtt használnak 
a tartalomnak az azonosítására vagy elhelyezésére. Az 
indexet megfelelő adathordozó foglalja magában és 
ilyen esetben a hivatkozások „record"-okra (monda
tokra) ,,FILE"-okra (adattárakra) stb.-re vonatkoznak. 

Egy rendszer olyan adatkiviteli jelzései (signal-jai), 
amelyeket egy másik, független rendszer azonnal fel
használhat. 

Az adatok reprodukálása egy új tárolóban vagy ren
deltetési helyen, az eredeti forrás-adatok megváltozta
tása nélkül. Ebben az esetben az adatábrázolás válto
zatlan marad. 

Az adatok átvitele és írása a fogadó (vég)berendezésé
nél. 
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BLOKK-ÁTVITEL 

PERIFÉRIKUS 
ÁTVITEL 

SUGARIRANYÚ 
ATVITEL 

ATALAK!TANI 

KONVERTALNI 

KÓDOLNI 

VISSZAKÓDOLNI 

AT!RNI 

(AT) FORD!TANI 

KERESNI 

KERESÉSI CIKLUS 

,,FELEZŐ-KERESÉS'' 

CSOPORTBA 
RENDEZNI 
(SZORTfROZNI) 

EGYES!TENI 
(EGYBEOVASZTANI) 

ÖSSZEOLVASZTANI 
(EGYES!TENI, 
EGYBEFUTTATNI) 
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Egy adatblokk átvitele egyetlen művelet keretében. 

Adatátvitel két periférikus egység között. 

Adatátvitel a periférikus berendezés és a központi tá
roló között. 

Altalános értelmű kifejezés, amely - bizonyos ismér
vek szerint - az adatok megváltoztatását jelenti, az 
információtartalom (radikális) megváltoztatása nélkül. 

Az információ - tartalmat megőrző adat-átalakítás. 
Pl. kód-váltás, lyukkártyáról mágnesszalagra történő 
konverzió. 

Kód alkalmazásával történő konvertálás, pl. közönséges 
írással kitöltett csekkek adatainak mágneses írással 
való megismétlése. 

Valamely korábbi kódolás visszafordítása. 

Adatok átalakítása és konvertálása, pl. gépírás „átírá
sa" lyukszalagra. 

Utasításoknak egyik programnyelvről a másik program
nyelvre való átalakítása, pl. ,,forrás-nyelvről" ,,gépi
nyelvre". Az (át) fordítás az utas{tások jelentését nem 
változtatja meg. 

Kívánt (meghatározott) sajátossággal rendelkező téte
lek (egy sorozatának) megvizsgálása. 

A keresés ismétlődő rész-folyamata, amely egy tétel 
tárolóhelyére és az összehasonlítás elvégzésére vonat
kozik. 

A megvizsgálandó (összehasonlítandó) és rendezett té
telek két részre osztása, és annak a félrésznek a figyel
men kívül hagyása, melyben a keresendő tétel nem le
het. A felezés többször ismétlődik egészen a kérdéses 
tétel megtalálásáig. 

Tételek csoportokra való különválasztása az azonosí
tásra használt kulcsok vagy bizonyos meghatározott 
szabályok szerint. A csoportokba rendezés magában 
foglalja a „rendezés" fogalmát, de nem jelenti a „sor
rendbe rakás" fogalmát, mivel az egyes különválasz
tott csoportokon belül szükségessé válhat később a sor
rendbe rakás. A „sort" kifejezést pontatlanul a „sor
rendbe rakni" kifejezés helyett is használják. 

Két vagy több adattár (FILE) egy adattárrá történő 
egyesítése. Többen nem tesznek különbséget a „coales
ce" és a „merge" között. 

Két vagy több hasonló módon rendezett adattárnak 
egyetlen rendezett adattárrá való kialakítása. Az ismé
telt egyesíiést, szétválasztást és újraegyesítést alkal
mazó rendezésnek, illetve sorrendbe rakásnak (orde
ring by merging, illetve sequencing by merging) is ne
vezik. Többen itt nem tesznek különbséget a ·,,coalesce" 
és a „merge" között. 



.• 

ÖSSZEVONNI 
(ÖSSZESURITENI) 

FELBONTANI 

TÖRÖLNI 

JEL-KITÖLTÉS 

ZEROZAS 

KI1RAST ELŐ
KÉSZ!TENI 
(SZERKESZTENI) 

ADATELRENDEZÉS 
VEZÉRLÉSE 

BEALLITANI 
(BEIGAZ!TANI) 

ZERO-FELOLDAS 
(ZEROELHAGYAS) 

MUVELET 

ARITMETIKAI 
MUVELET 

ADATVESZTŐ 
ÖSSZEAD AS 

ADATőRZő 
ÖSSZEADAS 

BINARIS ARITMETI
KAI MUVELET 

TÚLCSORDULAS 

Adatoknak a tárolóban vagy tároló adathordozóban 
való olyan összevonása, amelynél kihasználjuk az adat 
ismert sajátosságait, és biztosítjuk az eredeti adat visz
szanyerésének lehetőségét. (Pl. több numerikus jellel 
kifejezett adatnak egy vagy több „szóban" való táro
lása; két numerikus számjegynek egy „byte"-ban való 
tárolása.) 

Az eredeti adat visszanyerése az összevont tárolási for
mából. 

A tárolóban, illetve annak meghatározott részén levő 
valamennyi adat törlése (rendszerint zérozása) és ezzel 
valamennyi tároló-rekesznek előírt állapotba való ho
zatala. 

Egy jel ismételt ábrázolása a tárolóban, illetve annak 
valamely meghatározott részében. 

Jel-kitöltés „zero"-val, mint különleges jelnek az áb
:rázolásával. 

Adatoknak később elvégzendő művelet céljára való 
előkészítése. A „szerkesztés" magában foglalja az ada
tok újrarendezését és kiegészítését, a nemkívánt adat 
törlését, a kiírási forma kialakítását, a kód átformálá
sát és a zero-feloldását. 

Elektronikus adatfeldolgozó berendezés adatbevitelé
nek és adatkivitelének vezérlése (irányítása), a megfe
lelő elrendezési forma biztosítása céljából (pl. a hely
közök hagyása vagy a zero-feloldása). 

A kiírásnál szükséges lapszélek biztosítása érdekében 
a kinyomtatandó szöveg, adatok elrendezése. Használ
ják ezt a kifejezést a regiszterben levő tételek hely
változtatásánál a megfelelő helyrendi elhelyezés (a leg
kisebb vagy a legnagyobb helyérték szerint) biztosítá
sára is. 

A helyértékkel nem rendelkező „zero"-k kiiktatása 
rendszerint az adatok kinyomtatása előtt. A „nulla
feltöltés'' megszüntetése. 

Bármely jól meghatározott tevékenység általános kife
jezése, különösen egy vagy több tényezőből (adatból) 
egy eredmény-adatnak a nyerése céljából. 

Aritmetikai szabályok szerint végzendő műveletek. 

Az eredmény a „B" összeadandó helyére kerül, így a 
,,B" összeadandó mint önálló adat elvész; az „A" össze
adandó megmarad eredeti helyén. 

Az adatőrző összeadásnál az aritmetikai regiszterben 
elsőként foglal helyet a „B" összeadandó. Az összeg 
képzése után a „B" ismételten összeadandó lehet. 

Bináris ábrázolású tényezőkkel végzett aritmetikai mű
velet. 

Valamely aritmetikai művelet végzése során az ered
mény terjedelme meghaladja a rendelkezésre álló 
számábrázolási terület terjedelmét. 
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ALACSORDULÁS Alácsorduláskor a gépi műveletek eredménye kisebb, 
mint a gép által tárolható legkisebb mennyiség. 

LOGIKAI MŰVELET Nem aritmetikai művelet. Szűkebb értelemben a logi
kai ítéletkalkulus szabályai szerint végzett művelet. 
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Két mennyiség (gépi szó) viszonylagos nagyságának 
megállapítása. A logikai összehasonlítás bitenként tör
ténik, és a bitek egyezőségének, illetve különbözőségé
nek a megállapítására irányul. 

Egy információ-egység jeleinek a függőleges tengely
hez viszonyított jobbra vagy balra való eltolása. 

Egy mennyiség szorzása vagy osztása az alapszám va
lamely hatványával. 

Egy program teljes végrehajtása. Elektronikus adatfel
dolgozó berendezés egyszeri (egyedi) használata, vala
mely adatfeldolgozási munka meghatározott részének 
elvégzésére. 

Egyetlen program-utasítás végrehajtása. 

Elektronikus adatfeldolgozó berendezés kézi kapcsolás
sal való működtetése egy programlépés végrehajtása 
érdekében. Az egylépéses műveletet főként hibakere
séskor alkalmazzák. 

Részműveletek előre meghatározott sorozata, amely be
épített jellegénél fogva közvetlenül alkalmas pl. egy 
összeadás vagy ugrás végrehajtására. 

Egy művelet kiválasztásához, előkészítéséhez és végre
hajtásához szükséges idő. A műveleti idő számításánál 
és összehasonlításánál gyakori hiba az, hogy a tulaj
donképpeni végrehajtási időn kívül nem számítják a 
járulél{OS időket, így az utasításhoz való hozzáférést, az 
utasítás értelmezését vagy az eredménynek a tárolását. 
Az említett járulékos időszükséglet számításánál tekin
tettel kell lenni az esetleges átlapolásra is, azaz bizo
nyos részműveletek egyidejű végrehajtásának a lehe
tőségére. 

Egy utasítás végrehajtása folyamán a vezérlő egység 
fő állapotainak egyike. Ugyancsak ütemnek nevezzük 
ennek az állapotnak az időtartamát is. 

Az az idő, amely egy csatorna adott pontján, az egy
mást közvetlenül követően áthaladó szavak azonos pozí
cióit képviselő szignálok megjelenése között eltelik. 

Az az idő, amely egy csatorna adott pontján az egy
mást követő számjegyek - illetve azok szoros nagy
ságrendű összetevőinek - megjelenése között eltelik. 

Adatok feldolgozása a lehetséges leggyorsabb módon, 
azaz a fel nem dolgozandó adatok bármely csekély 
mennyisége tárolásának mellőzésével; tárolási szüksé
gesség csak az adott műveletnél valóban felhasznált 
adatokra korlátozódik. 

A műveletek egymást követő végrehajtását - megha
tározott, azonos időközben jelentkező jelzéssel - egy 
óramű (,,ütem-adó") ütemezi. 
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A műveletek végrehajtása egymást követően - nem 
meghatározott, szabályosan ismétlődő időközökben, ha
nem az előző művelet befejezésének jelzésétől függően 
- kezdődik. 

Az adatfeldolgozásnak a feldolgozás eredményeit hasz
nosító munkával egyidejűleg való végrehajtása. 

Az elektronikus számítógép vezérlő egységének azt a 
működési módját nevezzük mikroprogramozásnak, 
amelynél minden egyes komplett utasítás, amint az, az 
utasítás-regiszterbe kerül, indítja az ún. mikroutasítá
sok sorozatának végrehajtását. A mikroutasítások ala
csonyabb szintű részfeladatokat oldanak meg az össze
tettebb komplett utasítások keretei között. A mikro
utasítások rendszerét tartalmazó mikroprogramokat ál
talában utasításokkal nem változtatható tárolók (non
volatile store vagy fixed store) tartalmazzák. 
Automatikus adatfeldolgozó rendszer olyan működési 
módja, amelynél több utasítás. vagy több különböző 
utasítást alkotó részművelet végrehajtása azonos idő
ben történik. 

Az egyidejű munkavégzésnek az a módja, amelyben két 
egymást követő utasítás különböző szakaszának végre
hajtása történik egyidejűleg. Pl. a digitális szorzómű
ben végrehajtandó szorzással egyidejűleg kerül a so
ronkövetkező utasítás a tárolóból az utasításregiszterbe 
beolvasásra és értelmezésre. 

1. Egy adott berendezésnek több más berendezés által 
való használata rövid, egymást követő időszakban. 
2. Az automatikus adatfeldolgozásnak az a koncepciója, 
amely szerint különböző felhasználók, programok, más 
berendezések stb. vezérelnek egy bizonyos funkcioná
lis egységet vagy annak egy eészét egymást gyorsan 
követő különböző időszakokban. Az időmegosztásos 
igénybevétel sorrendjének meghatározása automatikus 
vezérléssel történil{, rendszerint elsőbbségi (priority) 
feldolgozási megoldással. 

Az időmegosztásos módszer egyik fajtája, amelyben az 
elsőbbségi sorrend rendszere automatikusan határozza 
meg az adott szakaszban végrehajtandó műveletek so
rozatának kiválasztását. 

A normál műveleti folyamat megszakítása az elektro
nikus számítógép jelzése által. Rendszerint a normál 
műveleti folyamat később, a megszakítástól folytató
dik. A megszakítások különféle okokra vezethetők 
vissza, illetve különböző célokat szolgálnak (pl. prog
rnmmegszakítás, gépi megszakítás parity hiba miatt, 
adatbeviteli, adatkiviteli megszakítás). 

A műveletek folyamatos végrehajtásának rövid meg
szakítása annak érdekében, hogy egy másik műveleti 
folyamat egy művelete vagy annak egy része végre
hajtható legyen. Például kiegészítő megszakítás lehet 
szükséges a teljes blokkra kiterjedő adatátvitel befe
jezéséhez az egyidejű programfuttatás esetén . 
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Egy egységet -egy másik egység közvetlenül vezérel, 
emberi beavatkozás nélkül. 

Amennyiben emberi beavatkozás is szükséges két egy
ség kapcsolatához, önálló üzem módról beszélünk. Ez 
esetben az egyik egység a másikat közvetett módon ve
zérli. 

Egy rendszer részét a különböző programok közül egy 
program számára kizárólagosan kijelölni abból a cél
ból, hogy annak használatát bármely más program ré
szére meggátolja. 

A tárolóba vagy annak egy részébe történő írás meg
akadályozása. 

Több utasítás valóban egyidejű végrehajtására alkal
mas rendszer. Kivitelezési megoldása többfajta lehet: 
pl. egy rendszernek több, párhuzamos működést lehe
tővé tevő regiszterrendszerrel való kiépítése vagy több 
elektronikus számítógépnek közös, egybekapcsolt rend
szerként történő üzemeltetése. 

Néhány program egyidejű futtatását lehetővé tevő 
módszer, amely rendszerint átlapolással, több program
nak az utasításait váltakozva hajtja végre, azonban 
egy időben csak egy utasítás végrehajtása történik. 

b) Programozás 

Az elektronikus számítógép elemi műveleteit ábrázoló 
kód. 

Szimboloknak, szabályoknak vagy konvencióknak. meg
határozott sorozata. 

Egy utasítás az elektronikus számítógép egy műveletét 
határozza meg. 

Egy programnyelv utasításainak ábrázolására alkalma
zott kód. 

„Assembly" nyelven írt utasítás, amelynek célja, hogy 
egy részfeladatnak. a végrehajtását az elektronikus 
számítógép-utasításoknak egy előre meghatározott, be
határolt csoportjával biztosítsa. 

Azoknak a különböző utasításoknak az összessége, ame
lyek végrehajtása biztosított e"gy adott program-nyelv
ben. 

Programnyelv, amelynek az utasításai csupán „elektro
nikus számítógép utasítások"-ból (computer instruc
tion) állnak. 

Olyan programozási nyelv, amelynek használata a 
megfelelő számítógépen - a gép tulajdonságaihoz való 
alkalmazkodás miatt - kevés fordítási munkát tesz 
szükségessé. Más számítógépek programozására való 
felhasználása azzal jár, hogy a fordítás hosszú időt 
vesz igénybe. 

A nem gépi programnyelvekre alkalmazott, viszonyla
gos fogalmi meghatározás. Ezeken a nyelveken írt prog
ramok a szokásos használatban is fordítást igényelnek\. 
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Géptől független nyelvekre alkalmazott viszonylagos 
fogalmi meghatározás, amellyel azokat a nyelveket je
lölik, amelyek meghatározott jellegzetességű feladatok, 
számítások, adatfeldolgozások számára különösen al-
kalmasak (pl. COBOL, FORTRAN, ALGOL). 

Egy problémakörben a kifejezés követelményeihez elő
nyösen alkalmazkodó nyelv (pl. az algebra nyelv, 
amely matematikai problémák meghatározására szol
gál). 

ÖSSZEALLITO NYELV A gépi nyelvhez hasonló programnyelv, amelyben az 
utasítások száma a gépi nyelvben alkalmazott utasítá
sokhoz viszonyítva egyenlő vagy kevesebb. Az utóbbi 
esetben egy utasításnak több gépi utasítás felel meg. 
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Program nyelvben, egy tétel szerkezetének általános 
szimbolokkal való leírása. 

A feladathoz alkalmazkodó programnyelvben alkalma
zott ábrázolás szerint változatlanul maradó tételek, je
lölések, amelyek az átalakító (compiler) program mű
veletei során sem változnak. 

A programozás egyszerűsítését szolgáló programnyelv, 
amely gyakran használ mnemonikus utasításokat. 

Az automatikus adatfeldolgozó berendezés felhaszná
lása a program elkészítésének bizonyos szakaszaiban, 
különösen a feladathoz alkalmazkodó nyelveken írt 
programoknak géphez alkalmazkodó programnyelvre 
történő fordításakor. 

Program, amely egy programot előre elkészített prog
ram.részekből felépít, összeállít. Eközben esetleg a prog
ramkönyvtárból is kiválaszt bizonyos programrészeket, 
alkalmazza a kölcsönös hivatkozásokat, meghatározza a 
szükséges tárolókapacitást. Gépi nyelvre történő for
dításról is gondoskodhat és diagnosztikai programot is 
magában foglalhat. 

Program, amely egyik nyelvről egy másik nyelvre tör
ténő fordításról gondoskodik. 

Program, amelynek célja, hogy programokat alakítson 
át (pl. fordítson, összeállítson és szerkesszen) egyik 
programnyelvről egy másik programnyelvre. Az átala
kító program gyokran összeállító, generáló és diagnosz
tikai programokat foglal magában. 

Program, amelyet más programok készítésére szerkesz
tettek, pl. rendező programok, adatkiviteli programok 
készítésére paraméterek megjelölésével. A generáló 
program magában foglalhat összeállító programot is. 

Átalakító (compiler) programokat készítő program. 

A programkészítő program feladata, hogy a feladathoz 
alkalmazkodó programnyelven írt makro utasításnak 
megfelelő utasítás-csoportot hozzon létre, pl. gépi nyel
ven . 
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/,. feladathoz alkalmazkodó programnyelven írt prog1 
ramokban egyes szavakhoz állandó jelentés rendelhet6~ 
amit az átalakító (compiler} program azonosan értel
mez; ezért a fenntartott szavakat csak az adott prog
ramnyelv szabályaiban meghatározott feladatra lehet 
használni. 

Hivatkozási szám, amely jelzi az átalakító (compiler) 
program számára az adat helyét az adatok rangsorá
ban. 


