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[1. lecke] 

Lehetetlen pontosan megmondani, hogy a 
számítástechnika elemei mikor jelentek meg az 
emberiség kultúrtörténetében. Annyi azonban 
bizonyos, hogy a nagy tömegő és gyors 
számolás iránti igényt a csillagászat, a hajózás 
és a kereskedelem fejlıdése hozta létre. 

A mikroelektronika fejlıdése, amely többek 
között az olcsó mikroszámítógépek elterjedését 
eredményezte, egyre erıtelje sebben hat az 
emberek munkalehetıségeire és életére. 
Utoljára ilyen drámai erıvel talán csak az ipari 

forradalom idején ha toltak be a mőszaki 
tudományok a mindennapi életbe. A 
számítógépek lényegüket tekintve nem 
értelmesek. Csak azt csinálják, amit az emberek 
utasítások formájában "mondanak" ne kik. 

A számítógépek legjobb képességeiket a 
nagy tömegő adatból álló, pontosan 
meghatározott feladatok elvégzésekor 
csillogtatják. A legjobb példa erre egy szám 
kikeresése a telefon könyvbıl. Nyilvánvaló, hogy 
a számítógép számára minden adatot a 

számítógép elektronikus tárában kell tárolni és 
nem papíron, ha azonban az adat benne van a 
tárban, már tényleg nagyon gyorsan ki lehet 
keresni a kívánt számot. Arra is kérhetjük a 
számítógépet, hogy olyan számot keressen ki, 
amelyhez nem tudjuk egészen pontosan, betőrıl 
betőre a tulajdonosnevét. Hogyan is van; 
Brzinski úr vagy inkább Breznski? E lég, ha a 
nevet csak annyira pontosan gépeljük be, 
amennyire éppen tudjuk, és még egy 
meglehetısen kis teljesítményő, kor szerő 

számítógép is amelyhez azonban megfelelıen jó 
programot készítettek néhány másodperc alatt 
meg fogja találni a számot, vagy kiírja a szóba 
jöhetı változatok listáját. Ha ezek után ismeri a 
keresett személy irányítószámát vagy 
lakcímének egy részét, akkor a számítógép 
segítségével biztosan megtudja a keresett 
személy nevét, telefonszámával és lakcímével 
együtt. 

 [2. lecke] 

 Az esti televíziós idıjárás 
jelentéskor őrbeli képeket lát 
hatunk felhıkrıl, idıjárási 
frontokról. Meteorológiai 
térképeket mutatnak 
mindenféle szimbólumokkal, 
amelyek esıt, havat, orkánt, 
ködöt jeleznek. És, bár a 
számítógép nem jelenik meg 
nem köszönt bennünket , 
mégis ı végzi a munka 

kényelmetlenül nagy rutinrészét, amelynek alapján végül is megkapjuk 
az elırejelzéseket. 

 Ez a folyamat az idıjárásról szóló információk összegyőjtésével 
kezdıdik. Meteorológiai állomások százai hálózzák be a világot hajókon, 
repülıtereken, katonai támaszpontokon ,és küldik az információt rádión 
vagy telexen keresztül a nemzeti meteorológiai központokba. Mőbolygók 
készítenek felvételeket a felhımintázatokról, és infravörös kamerákkal 
az alattuk elterülı földfelszín hımérsékletérıl. Ezt az információt a 
mőbolygóban levı kisszámítógép tárolja és rádión továbbítja a földi 
állomásoknak, amikor mőhold elhalad fölöttük. Ezt azután az állomások 
személyzete rádión vagy telexen küldi be a meteorológiai központba. 

 A központban a napi idıjárási térképet a rendkívül sokadat 
feldolgozása miatt egy igen nagy számítógép készíti el. Az adatgyőjtı 
állomások százaiból érkeznek a légnyomás ,a hımérséklet , a 
szélsebesség , a szélirány és a nedvesség értékkel. Ezeket beviszik a 
számítógépbe és egy nagy, átfogó domborzati képre kerülnek rá. Ezt 
követıen rendkívül bonyolult számításokat kell végezni: a földfelület 
minden négyzet kilométere feletti levegı pillanatnyi állapotából kiindulva 
kell számítani a fizika jól ismert törvényeinek felhasználásával , milyen 
hatást fognak kifejteni az adott területre a szomszédos területek fölött 
elhelyezkedı légtömegek, és viszont. Ez azt jelenti, hogy e sok 
számítást igénylı feladatot nagy számítógépekkel kell elvégeztetni, ha 

azt akarjuk, hogy az 
eredmények gyorsabban 
készüljenek el, mint ahogy az 
idıjárás maga megváltozik kinn 
a térben. És még így sem olyan 
rend kívül pontos az 
elırejelzés. 

 [3. lecke] 

A filmekben, ha a pilóta repülésre kész, felteszi sötét szem üvegét, beugrik a repülıgép 
vezetıfülkéjébe és máris szárnyal felfelé a kék égbe. A valóságban néhány egyéb fontos dologgal is 
törıdnie kell. Az egyik ilyen a sugárhajtású motorok megfékezése. Miközben a repülıgép felgyorsul a 
kifutópályán, a be fúvott levegı egyre nagyobb nyomással és egyre nagyobb mennyiségben jut be a 
motorba, mivel a gép elırehalad. Ugyanakkor aki lövellt sugár egyre könnyebben áramlik kifelé, és a gép 
mindnagyobb hajtóerıre tesz szert. Mindez azzal jár, hogy a belsıhımérséklet változik. Ha a motor 
belsejében az üzemanyag túl nagy hımérsékleten ég el, a turbinák megolvadhatnak; ha meg a 
hımérséklet kicsi, a motor nem ad le elég hajtóerıt. 

Az élet sokkalta könnyebbé és biztonságosabbá válik a repülıpilótája és utasai számára egyaránt, ha 
egy számítógép átvállalja az egész feladatot. A robbanókamrában levı hımérséklet érzékelık 
csatlakoznak hozzá, továbbá mérımőszerek, amelyek a külsı levegı hımérsékletét és nyomását mérik. 

A számítógép kiszámítja a motor hajtóerejét az utolsó sugárcsıben uralkodó nyomásérték mérésével, 
méri az üzemanyag áramlást, a légsebességet és a repülıgép súlyát. Ezeknek a számértékeknek az is 
méretében pillanatról pillanatra kiszámítja azt a helyes üzemanyag mennyiséget, ami a motorba kerülhet. 
Eközben pedig a pilóta arra koncentrálhat, hogy izgalom és baleset nélkül szállítsa el az utasokat egyik 
helyrıl a másikra. 

A szerencsétlenségek elkerülésére az élénk repülıtéri forgalmú országoknak légi közlekedési 
irányítószolgálata van. E szolgálat radarhálózatának jelei egy vagy két központi munkahelyre érkeznek be, 
ahol gyors áttekintéső, jól képzett emberek, vagy számítógép figyeli a radarokat, kiszámítja minden egyes 
repülıgép helyzetét, méghozzá percekre elıre, és figyelmezteti a légiirányítót, ha ütközés várható. Az 
ilyen elırelátó számítástechnikákhoz igen nagy teljesítményő számítógépekre és jól megírt programokra 
van szükség. 



EZ A FEJLÉC MÁS ! 
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 [4. lecke] 

Bizonyára észrevették már, hogy a legtöbb áruféleség oldalán fekete vonalakból álló, egészen tetszetıs kis mintázatok lát hatók. Nos, nem valami 

titkos jelrendszerrıl, hanem egyszerően arról van szó, hogy az árukat ezekkel a vonalkódokkal azonosítják. A vonalkódokat ui. a számítógépbe 

viszonylag könnyen be lehet olvastatni. De hogyan? Egyszerő optikai pálcát az ún. leolvasó ceruzát, amely leginkább vastag tollhoz hasonlít 

csatlakoztatnak vezetékkel a számítógéphez. A leolvasó ceruza belsejében fényforrás és lencse is van. A lencse fókuszálja a vonalak képét egy 

elektronikus érzékelıre. Ami kor a pénztárosnı végigvezeti a leolvasó ceruzáját a vonalak mentén, az érzékelıelem felfogja a vastagabb és a 

vékonyabb vonalak váltakozását. A vonalak eltérı vastagsága számkódot képez, (gyakran rá is nyomtatják a mintázat egyik oldalára).Ez a szám az 

adott árutétel azonosítója a gép számára. 

Miért van erre szükség? Nos, pl. ha az üzlet tulajdonosa változtatja az árait, akkor nem kell embereket alkalmaznia, akik körbefutkosnak és drága 

pénzért, sok munkával új címkéket ragasztanak a régi konzervdobozokra, hanem egyszerően csak közli a számítógéppel, hogy a "3417854" vonalkód 

mostantól 29 Ft helyett 27 Ft. Amikor a pénztárosnı végighúzza a pálcát az áru fölött és beolvassa ezt a kódot a gépbe, a 27 forint fog meg jelenni a 

pénztárgépen, és a vásárló teljes, nyomtatott leírást fog kapni a számláján arról, hogy mit vásárolt. 

A vonalkódok azt is lehetıvé teszik, hogy az üzletvezetınek minden pillanatban pontos nyilvántartása legyen arról, mi van éppen a polcokon. 

Rögtön láthatja, milyen áruk kelendıek, és milyenek nem. Csak azt kell raktáron tartania, amire szüksége van éppen; a magas kamatlábak korában ui. 

már abból is "pénzt csinálhat" egy üzlet, hogy nem az árait emeli, hanem a raktár készletét csökkenti. 

[5. lecke]  

A röntgenfelvétel elemzése valóságos mővészet. Kevés szakértınek 

egyezik meg a véleménye abban, hogy mit is jelentenek pontosan az 

árnyékok. Az orvosi számítástechnikában ezért 

kerültek elıtérbe azok a kísérletek, amelyek a 

számítógépek segítségével próbálnak magyarázatot 

találni ott, ahol ma még egyéni vélemény re kell 

hagyatkozni. Hogyan segít ebben a számítógép? 

Elıször is be kell juttatni a számítógépbe a 

röntgenfelvételt. Ez nem túl nehéz feladat, 

tévékamerával vagy más elektronikus letapogató 

eszközzel könnyen megoldható. A képet kis 

négyzetekre osztják, ezek olyan kicsik, hogy egyetlen, 

az orvosok által értelmezhetı jellemzı sem jelenik meg teljes egészében 

bennük. A négyzetekben a kép intenzitását számokká kódolják; a 

számítógépben ezeket az értékeket tárolják a négyzet pozíciójára 

vonatkozó információkkal együtt. Ez a meglehetısen egyszerő eljárás a 

kép "digitalizálása". Az érdemi munka akkor kezdıdik, amikor a kép már 

a számítógép tárában van. A számítógép végigszalad a képen, és 

megpróbálja a világos és sötét mezıket úgy összerakni, hogy abból a 

beteg testének körvonalai kialakuljanak. Ehhez anatómiai "ismeretekre" 

van szükség. Úgy pl., ha a röntgenkép valakinek a 

mellkasáról készült, keresni fogja a gerincoszlopot, a 

bordákat, a kulcscsontot, a lapockákat. Azután a 

halványabb alakzatok, a tüdı és a szív felé fordul a 

figyelme. Csak ha már mind ezeket azonosította a 

számítógép, akkor dönthet a rendellenes "árnyékok" 

létérıl vagy nemlétérıl. Elég nehéz feladatnak 

bizonyulna, ha a számítógépet erre akarnánk 

beprogramozni, mivel nincs két orvos, aki 

egyetértene egymással, mit is jelent egy "árnyék". A 

programkészítık azonban más oldalról közelíthetik meg a feladatot. 

Bevihetik a számítógépbe több olyan ember röntgenfelvételét, akiknek 

bizonyosan tuberkulózisuk volt, majd ezután a számítógép re bízzák, 

hogy próbálkozások és tévedések sorozata után saját maga dolgozza ki, 

mi az, ami a betegek képein megtalálható és nincs rajta az 

egészségesekén.

 


