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€ Bevezetés

Az elmúlt két évszázadban sok új tudományág jelent meg: modern fizika,

elektromágneses kutatások, távközlési rendszerek, automatizá-

lás, kibernetika. Mára ezek összefonódtak, egy mobilteleíonban

szinte minden elért technikai újítás szerepel: hang és képátvitel,

íényképezés, üzenetküldés, internetes böngészés, helymeghatá-

rozás és navigáció, Ma már a számítógépek és egyéb informati-

kai rendszerek kikerülhetetlenek, ós alapvetően meghatározzák

a mindennapjainkat.

§ A digitális szám és jelábrázolás

A digitális szó azI jelenti, hogy valamilyen jelenséget, jelet

számokkal mérünk, ábrázolunk. A legelterjedtebb digitális

adaIábrázolás a kettes számrendszerrel történik: 0 és ], az igaz és ha-

mts viszonya. A digitális jelek nagyon régen hasznáIatosak, (pl. a jel-

zőíűz, zászló, gémeskút, vagy viharjelzés), de a 20, században váltak

egyeduralkodóvá

=,€ 
A mechanikus számoló rendszerek

Az ÓkrrtÓ| eg)/[e 9y0rsabb pontosabb számitási rendszereket és eszközök,i

használtak (rováspálcák, abakusz), a mechanikus számológepek a középkor-

ban indultak útjukra. Egyre pontosabb időmérő szerkezeteket készítettek (pl,

a prágai óratorony), 1642-ben Blaise Pasca összeadó-kivonó gépet épített

Hollerith 1B9O-re olyan számológépet épített az Egyesült Államokban, amely

55 mi||ió ember népszámlálási adatajt 4 hét alatt összesitette A mechani-

kus számoló eszközöket egészen az ]970-es évekig használták (pl: Iogarléc),
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ekkor alakultak ki a programozás alapjai, a lyukkártyás adattárolás és az első

programozási nyelvek. Magát a kettes számrendszerű adattárolást és az első

algoritmust Ada Lovelace nevéhez köthetjük.

§ Elektro-mechanikus gépek

Az elektro-mechanikus számítógépek a ll, világháború idején készültek: Né-

metországban Konrad Zuse megalkoIIa aZ|-Z2-Z3 számítógépet (2000 db

relé alkotta, súlya 1 tonna volt); 
,1943-ban 

Angliában Alan Touring elkészí-

tette a Colossust, a német rejtjelezés megfejtésére; míg az USÁban 1944-re

elkészül a MARK]-nevű teljesen automatikus számológép Howard H. Aiken

vezetésével (760 ezer alkatrész).

€ A kvarcórák kora és a digitális adatábrázolás

A kvarc az egyik leggyakoribb földi ásvány (Si02-szilicium oxid), (gy az ebből

előállított félvezetők nagyon olcsók lettek, Tulajdonképpen ebből ered a ,,szilí-

cium-kor" elnevezés,

A kvarckristály piezoelektromos hatásra állandó frekvencián rezeg, ezáltal al-

kalmas időmérésre, vagy vezérlésre, Az első kvarcóra 192B-ban készült, de az

1 970-es években vált piacvezetővé.

§ Az 1. számítógép generáció - elektroncsöves rendszerek (1946-54)

Az elektroncsövek megjelenésével és elterjedésével a bonyolult mechanikát

a ,,gyors" elektroncsövekre cserélték. Neumann János (1903-1957) magyar

származású tudós volt az első ilyen digitális gép megalkotója (ENlAC, 140 m2

alapterületen 1 00kW-os fogyasztás).

§ 2. generáció - a tranzisztorok kora (1959-65)

A Bell laboratóriumban 1947-ben felfedezték a tranzisztort. Az 
,1950-es 

évek

től használták a számítógépgyártásban, általa kisebb, gyorsabb és megbkha-

tóbb áramkörök építhetők, Kisebb energiaigény jellemezIe, ezerszeres meg-

bzhatósággal. 1964-ben Kemény János és John Kurz megalkotta a BAS|C

programozási nyeIvet.



§ 3. generáció - az integrált áramkör (1965-70)

A Texas lnstrumentsben felfedezték az lC{ 1958-ban. '1964től használták a

szám ítógépek sorozatgyártásában.

€ 4, generáció - a mikroprocesszor (] 975 - napjainkig)

A miniatürizálás kora, napjainkig tart. Az lntel 
,1971-ben 

elkészítette az első

mikroprocesszort. (A 7 mm-es szilíciumlapka 2300 tranzisztort, m(9 a 2018-

as 28 magos Xeon processzor már B milliárd tranzisztort tartalmaz).

ffi Moore törvénye és a miniatürizálás

Gordon Moorea 1965-ben a következőt állította: ,,a technológiai íejlődésben az

integrált áramkörök összetettsége - a legalacsonyabb árú ilyen komponenst

figyelembe véve - körülbelül 1B hónaponként megduplázódik."

Ezt kezdetben az egy szilícium lapra épített tranzisztorok számát, később a

számítási teljesítmény vagy a merevlemezek tárolókapacitását jelentette. Moo-

re törvénye önbeteljesítő jóslatként hatott a szoros piaci versenyben, de Nikla-

us Wirth szerint a ,,szoftverek sokkal hamarabb lassulnak, minthogy a hardver

fejlődik", hiszen egyre összetettebbek, és több dologra használják azokat.

€ Magyar számítógépek:

E téren kiemeIkedő Nemes Tihamér (TV, elektronika, szimuláció), Kozma László

(első magyar számttógép), Kalmár László (logikai gép, kibernetikai laboratórium)

munkássága. t\4agyar számítógépek is készültek ebben az időszakban (MESZ

1, HT 10BOZ, Primo, Videoton gépek) a BO-as évek közepéig, utána a megnyíló

határokon beáram|ó termékek mjatt a hazai ;yárr'i; rógex megszűniek.

€ Az internet

Az USA-ban katonai íejlesztésként alakult ki (1969) a számítógépek összekap-

csolásából állóhálózat, Az első email-t 1972-ben adtákfel, magaazinternet

fogalom 1974-re datálható Tim Berners-Lee Svájcban ]9Bg-ben elkészített

böngésző programja képes volt hiperszövegek megjelenrtésére, Ma világszerte

kb. 1,5 milliárdan használják az jnternetet

*r. Varjasi F{*rberi
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kb 200 W-ot (ez ] évben 87 600 Ft). Egy notebook, már csak kb, 40 W-os;

ez éves szinten ,,csak' 17 520 Ft-ra jön ki Az e|ektronikai eszközök veszé-

lyes hulladékok átlagos é|ettartamuk mindössze néhány év, Mivel a javításuk

kö|tséges (azon at áron előá||itható egy úlabb, fejlettebb eszköz), ezért jobb

híján a szemétben végzik Magyarországon, ha új berendezést vásárolunk, a

régit leadhatjuk vagy speciális lerakóhelyekre szállíthatjuk! A veszé|yes huIla,

dékok szennyezése óriási: pl. a kínai íolyók nehézíém szennyezése az utóbbi

évtizedekben 7}ak-kal nőtt Kína azonban leállítja a nyugatról keletre tartó

g|obális szemétszállítást, így a hulladék hamarosan nálunk is óriási problémát

íog okozni.

=: 
Fenntartható jövő

Vannak bíztató íejlemények: az ún zöld lT, a váIlalatok környezetbarát energia-

íorrást használó íolyamata egyre több teret kap (pl.: atomerőmű helyett nap-

kollektorok) Az EU tervezi a számítástechnikai eszközök energia osztályainak

bevezetését, választhatunk kis íogyasztású eszközöket, A digitális analíabetiz-

mus csökkentésére (jeIenleg 50-60%) kormányprogramok indu|tak.

É Befejezés

A jövő évtized számítástechnikáját nagyon nehéz megjósolni. A nagyvállalatok

folyamatosan dollármilliókat költenek egy-egy új tervre, Ma a gyerekek már

aze|őtt megismerkednek a csúcstechnikával, mielőtt meg tanulnak beszélni,

Látszatra otthonosan mozognak ebben a világban mégis gyakran eltévednek.

,,Ez vagyuni<: i^ni Postánk, vasutunk, teleíonunk, parlamenti palotánk, oríei;-

munk, nyomorúságunk betegségünk, mindenünk, mindenünk, ami kü|sőség:

veszettül kimíve|t. De a lelkünk! Az visszamaradt!" Ady Endre ]905

A régi tudás és a modern technika közötti szakadékot nekünk kell áthidalni.

Br. Variasi !
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