
A számítástechnika története 
Bevezetés 

 A modern világ fejlett technológiája nem jöhetett volna létre és nem működne a számítógép 
nélkül. Különböző típusú és méretű számítógépeket használnak az információk tárolására és 
feldolgozására a társadalmi élet szinte minden területén a kormányok titkos irataitól kezdve a 
banki tranzakciókon keresztül a családi költségvetésig. A számítógépek új korszakot nyitottak 
az automatizálás technikájában a gyártás területén, és nélkülözhetetlenek a modern 
kommunikációban is. Alapvetően fontos eszközökké váltak a kutatás és az alkalmazott 
technológia szinte minden területén a világegyetem modellezésétől kezdve a holnapi időjárás 
előrejelzéséig. A nyilvános adatbázisok és a számítógépes hálózatok sokfajta 
információforrást tesznek elérhetővé. 

A számítástechnikát ma használó ember a számítógépekkel és a programokkal teljes 
komplexitásukban találkozik. Ezek mai formájukban csodálatra késztetik a felhasználót. Ez a 
csodálat könnyen a számítástechnika túlmisztifikálásához, a megértésről való lemondáshoz 
vezethet. 

A mai bonyolult hardver és szoftver megértésében nagy segítséget jelenthet kialakulásuk 
folyamatának, történetének ismerete. Az elmúlt évtizedek megvalósított és (eddig még) 
megvalósíthatatlan ötleteinek ismerete fogékonnyá tehet bennünket az új módszerek, 
eszközök iránt, illetve a továbbgondolásukra inspirálhat minket. 

A számítástechnika-történeti jegyzet célja az elmúlt ötezer, de leginkább az utóbbi ötven év 
legfontosabb számolási, számítási, információ-feldolgozási megoldásainak megismertetése.  

Annak ellenére, hogy léteznek analóg számítógépek is, ezeknek a fejlődésével csak addig 
foglalkozunk, amíg meg nem jelentek a digitális elektronikus számítógépek. Jelenleg 
“köznapi” ember úgyis csak digitális számítógéppel találkozik. 
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Számolás, számírás 

A számolás (dolgok megszámlálása), a számfogalom már a kőkorszaki ősember által ismert 
dolog volt. Hogy ez hogyan működött, arra részben a nyelvészet eszközeivel lehet 
következtetni, részben pedig a felfedezők által a primitív népeknél talált állapotokkal. 
Mindkét forrás szerint kezdetben csak az egy, a kettő és a sok között tettek különbséget. 
Később alakult ki a többi szám fogalma. Meg lehet találni a nyomait az ötös (Dél-Amerika), 
hatos (Északnyugat-Afrika, finnugor népek), hetes (héberek, ugorok), tizenkettes (germán 
nyelvek), húszas (maják, kelták), hatvanas (Babilon) számrendszernek, illetve ezek 
keverékeinek is. A jól ismert római számokat a tízes és az ötös számrendszer keverékének 
tekinthetjük. 

A számok rögzítésének ősi módja a megfelelő számú rovás készítése fadarabba, csontba. Már 
a kőkorszakból fennmaradtak ilyen rovásos csontok. A számok tárolására használtak még 
csomóba rakott köveket, fadarabokat, zsinegre kötött csomókat is. 

A nagy folyómenti kultúrák (Egyiptom, Mezopotámia, az Indus és a Sárga folyó völgye) 
kialakulása az időszámításunk előtti ötödik évezredben kezdődött. Itt rabszolgatartó államok 
jöttek létre, fejlett városi élettel, közigazgatással, társadalmi rétegződéssel. Volt kincstár és 
adó. Számolni kellett, mégpedig elég nagy mennyiségeket is kellett használni és rögzíteni 
kellett azokat. Az írás már a III. évezred elején ismert volt. A számok leírása, illetve az erre 
szolgáló külön jelek, a számjegyek kialakulása az írással egyidőben történt.  

Egyiptom 

Az egyiptomi matematikai ismeretekről szóló tudásunk egyik forrása a Rhind-papirusz. 
Feltehetőleg i.e. 1700 körül keletkezett, de a benne szereplő ismeretek minden valószínűség 
szerint sokkal régebbiek. Íme az egyiptomi matematika néhány jellegzetessége: 

Az egyiptomiak tízes számrendszert használtak. Külön 
számjegyük volt tíz minden hatványának jelölésére, tehát 1-
re, 10-re, 100-ra, stb. (lásd az ábrát). Az ábra alapján azt is 
nyilvánvaló, hogy milliós nagyságrendű számokkal is 
dolgoztak. A megfelelő jelek ismételt leírásával jelölték az 
egyéb számokat, tehát pl. a 7 leírásához az 1 jelét írták le 
hétszer, nem is rögzített elrendezésben. Az írás jobbról 
balra történt és először a nagy helyiértékeket írták le, tehát 
ezek a számok jobb végén találhatók.  

Ismerték a közönséges 
törteket. Ezek 
előállításában az egész 
számok reciprok értékei, 
tehát az 1 számlálójú 
törtek) fontos szerepet 
játszottak. Táblázataik 
voltak arra, hogy az 
egyéb törteket hogy lehet 
ilyen reciprokok 

összegeként előállítani. Ismerték pl. az alábbi előállítási 
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módokat: 

 

Az egész számok reciprokaként előállítható törtek leírásánál a nevezőként szolgáló szám fölé 
a “rész” jelét írták (lásd az ábrát). A nem ilyen alakú törtek közül csak a 2/3-nak van külön 
jele. 

Az egyiptomiak tudtak szorozni és osztani is. A 
szorzandót mindig megduplázták (tehát 2 hatványaival 
szorozták), majd megnézték hogy mely 2-hatványokból 
állítható elő összeadással a szorzó (tehát gyakorlatilag 
előállították annak kettes számrendszerbeli alakját), majd 
a megfelelő hatványokhoz tartozó rész-szorzatokat 
összeadták. Az ábrán látható példa a 12·15 kiszámítása: 
12·15=4·15+8·15. A duplicatio még a középkori 
Európában is szokásos számolási mód volt. Az 
egyiptomiak az osztást is erre a szorzásra vezették vissza: 

az osztót rendre megszorozták 2 hatványaival (tehát mindig duplázták), majd megnézték, 
hogy az osztandó hogy állítható elő ezen szorzatok összegeként. Az előállításhoz szükséges 
szorzatokban szereplő 2-hatványok összege kiadja a hányadost. Például a 45:5 művelet 
elvégzéséhez szükséges rész-szorzatok: 1·5=5, 2·5=10, 2·10=4·5=20, 2·20=8·5=40. Miután 
45=40+5=8·5+1·5, ezért a hányados 8+1=9. Mint látható, már az egyiptomiak jól definiált 
számítási eljárást, algoritmust használtak. Az egyiptomi matematika csúcsteljesítménye a 
moszkvai papiruszon található: egy csonka gúla térfogatának kiszámítása (a geometria 
azonban nem tartozik ezen jegyzet anyagához). 

Babilon 

  

A babiloniak két legnagyobb, máig élő hozzájárulása a matematikához 
a 60-as számrendszer és a helyiérték bevezetése. A babiloniak 
nádpálcával puha agyagtáblákba írtak, majd azt kiégették. A pálca 
alakja okozza az ékírás jellegzetes formáját. A bibiloniak is az első 
kilenc számjegyet megfelelő számú vonással jelölték. A 10-re külön 
jelük volt, annak ismétlésével írták le a 20-at, 30-at, 40-et és 50-et (lásd 
az ábrát). A 60 jelölésére újból az 1-es jelét használták (helyiérték!). 
Így tehát 60-as számrendszerben dolgoztak, de nem volt 60 különböző 
számjegyük, ahogy azt az ember elsőre elvárná. A babiloniak nem 
használták a nullát, így aztán leírva pl. az 1 és a 60 ugyanúgy nézett ki. 
Csak a szövegkörnyezetből lehetett következtetni rá, hogy pontosan 
melyikről van szó.  
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Az 1-nél kisebb helyiértékeket is használták, “hatvanados” törteket írtak. Így maradt fent a 
értéke  

1·600+24·60-1+51·60-2+10·60-3 alakban, 4 tizedesjegy pontossággal (1,4142): 

 

A gyökvonás elvégzésére egyébként a numerikus matematikában ma is használt iterációs 
eljárást alkalmazták: legyen a0 a első, tetszőleges közelítése (akár 1-et is vehetünk), 
minden további közelítést pedig az előzőből az 

 

képlet szerint számolták. Ez az eljárás meglepően gyorsan konvergál: ha pl. a0=1-ből 
indulunk, akkor a1=1,5 és a2=1,415... 

A hatvanas számrendszer és a helyiértékes számábrázolás aztán elkerült Alexandriába, ahol 
Ptolemaiosz is ezt használta. Ő már a nulla jelölésére üres helyet hagyott ki a számok 
leírásakor, de a 0 mint számjegy még nem jelent meg. Ehhez a hindu kultúra kellett. 

 A római számok 

A római számírás eredete nem tisztázott. A kis értékű számjegyek akár a rovásfák utódainak 
is tekinthetők. Valószínűnek látszik az etruszk eredet is. Nem az általunk is ismert formájuk 
volt mindig a számjegyeknek.  

 

Változatok az 1000-es számjegyre 

  

A nagy számok írására is voltak jeleik a rómaiaknak, bár ezek nem váltak egységessé. A 
római köztársaság korának vége felé jelent meg a számok fölé húzott vízszintes vonal, ami a 
szám ezerszeresét jelentette. A számok leírásában a kivonásos mód nem volt általános, pl. a 
400 előfordul az általunk is ismert CD alakban, de a CCCC alakban is. Vannak nyomai a 
szorzásos elvnek is, pl. XCII·M jelentése 92 000. 

 

Változatok nagy értékű római számjegyekre 
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Alfabetikus számírások 

Több nép is használta azt a módszert a számok írására, hogy az ábécéjük egyes betűihez 
rendeltek számértéket: az első betű lett az 1 jele, a második a 2, és így tovább a kilencedik 
betűig. A következő betű a 10-et jelentette, az utánalévő a 20-at, és ez így ment egészen 100-
ig. A következő betű már 200-at jelentett, a következő 300-at, stb. A zsidóknál, grúzoknál, 
etiópoknál a mai napig használatos ez a forma. Az ókori görögöknél is ez volt a legfejlettebb 
számírás. Tőlük viszont az ábécével együtt átvették a szlávok. Náluk a mindennapi életből 
ugyan kiszorult, de az ortodox vallásos könyvek még mindig ezt a számírást használják. 

  

A hindu matematika hozzájárulása 

A hindu matematika virágkorát 200 és 1200 között élte. 
Legfontosabb érdeme a tízes számrendszer és a 
helyiérték együttes, letisztult használata és ennek során 
a nullának mint számjegynek a bevezetése. Mai 
számírási módszerünk egyértelműen innen származik, 
csak a számjegyek formája változott egy kicsit (lásd az 
ábrát). A hinduk a III. sz. táján kezdték az úgynevezett 
brahmi jelölést használni a számok írására. Itt már 
minden számjegynek 1-től 9-ig külön jele volt. Aztán 
500 körül ezeket a jeleket használták különböző 
helyiértékkel, a kihagyandó helyekre pedig bekerült a 
nulla. A nullának ez a helykitöltő szerepe jól 
érzékelhető a jelenleg is használt arab számoknál, ahol 
csak egy kis ponttal jelölik. A hinduk azonban 
nemcsak ezt a szerepet adták neki, hanem számnak 
tekintették és a vele való számolás szabályait is 
megadták. Brahmagupta (598-) megállapította, hogy a 
nullával való szorzás eredménye nulla; ha egy számhoz nullát adunk vagy nullát vonunk ki 
belőle, akkor az értéke nem változik; sőt a nullával való osztást is értelmezte oly módon, hogy 
az így kapott “szám” értéke nem változik, bármilyen számot is adunk hozzá vagy vonunk ki 
belőle. A hinduk ismerték a negatív szám fogalmát és a negatív számokra vonatkozó műveleti 
szabályokat is. Ők vezették be a műveleti jeleket és a zárójelet. A hindu matematika 
eredményei arab közvetítéssel kerültek Európába. 

Az arabok 

Az arab matematika erőssége az algebra volt, bár készítettek szinusztáblázatot is 1’-es 
lépésközzel, kilenc jegy pontosságra. Számunkra mégis a legfontosabb a közvetítő szerepük, 
melynek révén eljutott hozzánk a hindu számábrázolási módszer.  
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Különböző arab és egyéb ázsiai számok 

Az arabok a hindu számírást 773 táján ismerték meg, amikor Al-Fazari lefordította arabra a 
hindu Sziddhantákat (a legkorábbi, épségben ránk maradt hindu írásos matematikai emlékek, 
300-400 körül keletkeztek). Az arab tudósok közül ki kell emelni al-Khwarizmit (-850), 
akinek Hiszab al-dzsebr w’al mukabalah című könyve, illetve ennek Ludus algebrae 
almucgrabalaeque című latin nyelvű fordítása révén jutottak Európába a hindu matematikai 
ismeretek és módszerek. Egyébként a könyv címéből származik az algebra szó, a szerző 
nevének elferdítéséből pedig az algoritmus. E közvetítő útvonalból fakad, hogy ezeket a 
számjegyeket ma arab számoknak nevezzük (a középkorban még indiai számjegyekről 
beszéltek). 

 

Európa 

Mennyiségek rögzítésére sokáig használták Európa-szerte az úgynevezett rovásfákat. Ezeken 
már külön jele van az 5-nek, 10-nek, stb. Angliában egészen 1812-ig rováspálcán nyugtázták 
az adózók által befizetett összeget. A legeltető állattartásban a gazda és a pásztor elszámolása 
még a múlt század végén is rovásfával történt: tavasszal felvésték a fára a legeltetésre átadott 
állatok számát, majd a pálcát hosszában kettéhasították. Egyik fele az egyik, másik fele 
nyugtaként a másik félnél maradt, kizárva így a bármelyikük által elkövetendő hamisítást. 
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Rovásfa a Hortobágyról 

Számolásra Európában igen sokáig a római számokat használták. Gondoljunk bele, hogy 
hogyan lehet írásban akár csak összeadni is két római számot (bár léteztek a számolást 
megkönnyítő algoritmusok)! A római számokkal való osztást csak a legnevesebb 
egyetemeken tanították. A legrégibb európai kézirat, amiben arab számjegyek vannak, a 976-
ból származó Codex Vigilianus. A helyiértékes számábrázolás első teljes európai ismertetése 
Fibonacci (valódi nevén Leonardo da Pisa, 1175-1250) 1202-ben megjelent munkájában, a 
Liber Abaci című könyvben található meg. Az ismertetés ellenére nem terjedt el gyorsan az új 
számírási módszer. Az ellenszenv egyik oka – az újtól való idegenkedésen kívül – az volt, 
hogy sokkal könnyebben lehetett az üzleti könyveket hamisítani, ha arab számjegyekkel írták: 
elég volt egy nullát a végére írni, és máris tízszeresére nőtt az ottlévő szám. Sőt, a nullát 
könnyű volt hatosra vagy kilencesre javítani. Ilyenfajta csalást a római számokkal nem lehet 
elkövetni. Firenzében 1299-ben rendelettel is megtiltották az arab számok használatát! 
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Arab számok kontra abakusz 

A haladást azonban nem lehetett megállítani. Az arab évszámmal ellátott első pénzérmék 
megjelenési éve néhány országban: Svájc — 1424, Ausztria — 1484, Franciaország — 1485, 
Németország — 1489, Anglia — 1551, Oroszország — 1654. Az első nyomtatott könyv, 
amelyben arab számokkal számozták az oldalakat, 1471-ben jelent meg. Luca Pacioli (~1445-
1517) 1494-ben kiadott Summa de aritmetica geometria proportioni et proportionalitá című 
összefoglaló jellegű műve (az első, matematikai tárgyú nyomtatott könyvek egyike) már 
következetesen arab számjegyeket használ. 

A közönséges törtekkel való műveletvégzés mai módja a XVII. sz.-ban alakult ki. 

A 10 nevezőjű törtekkel való számolás módját már 1427-ben leírta Al-Kaski A számítások 
kulcsa című művében, de ismeretei nem váltak közkinccsé. 1585-ben jelenik meg Stevin 
flamand mérnök La disme (A tizedes egység) című könyve, ami részletesen ismerteti a tizedes 
törtek lényegét, a velük való számolás módját és alkalmazási lehetőségeiket. A tizedesvesszőt 
Kepler (1571-1630) vezeti be, a tizedespontot pedig Napier (1550-1617). Kepler munkatársa, 
Bürgi írta úgy először a tizedes törteket az 1592-ben megjelent Arithmetika című könyvében, 
ahogy ma is írjuk. 

  

A magyarok 

A nyelvészek szerint az ősmagyarok először hatos 
számrendszert használtak. A két, három, négy, öt, hat és 
száz tőszámneveknek a finnugor nyelvekben közös gyökere 
van, ekkor ezek a népek még együtt voltak. Későbbi a hét 

szó, ez már csak a szűkebb ugor nyelvcsaládra jellemző és a hetes számrendszer használatára 
mutat. A hetes számrendszerre utal a hétfejű sárkány, a hetedhét ország, a hétpecsétes titok, 
stb. A történelmi időkben már tízes számrendszert használtak a magyarok. A legrégibb, a XII. 
sz.-ból megmaradt ilyen emlék is helyiérték nélküli tízes számrendszer használatára utal. A 
számok rögzítésére valószínűleg rovásírást használtak. A rovásírás számjegyeinek többfajta 
változata van, a mellékelt ábra a leggyakoribb formát mutatja. Mivel a megmaradt emlékek 
több száz évvel a honfoglalás után keletkeztek, feltételezhető, hogy a római számokkal való 
hasonlóság nem pusztán a véletlen műve.  

A legrégibb magyar arab számjegyes emlék 1407-ből származik. Arra is van példa a XV. sz. 
elejéről, hogy az arab és a római számjegyeket vegyesen használták. 
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Számolási segédeszközök 
A számoláshoz az első segédeszközt a kéz ujjai jelentették. Ezért volt “kézenfekvő” a tízes 
számrendszer használata. Később köveket, fadarabkákat is használtak a számolás segítésére 
alkalmi eszközként.  

Azután jelentek meg a már kimondottan számolás céljára készített, megmunkált, tartós 
használatra szánt kövek és pálcikák. A számolópálcák használatának az i.e. V. sz.-ból is van 
nyoma Kínában. Koreában még a XX. sz. elején is ilyen pálcikákkal tanították a gyerekeket 
számolni. Az ábrán látható régi kínai ún. pálcikaszámjegyek világosan magukon viselik a 
számolópálcák használatának nyomát. 

  

 

 

 

Az abakusz 

Az abakusz ókori (valószínűleg mezopotámiai) eredetű egyszerű számolási segédeszköz. 
Rudakon, drótokon vagy hornyokban ide-oda mozgatható golyókat tartalmaz. Az egy-egy 
rúdon lévő golyók helyzete egy-egy számjegyet, a rudak egy-egy helyiértéket jelentenek. Így 
egy hatsoros (hat rudat tartalmazó) abakuszon a legnagyobb ábrázolható szám a 999 999. Az 
összeadás és a kivonás igen egyszerűen és gyorsan elvégezhető abakusszal, a szorzás és az 
osztás sokkal körülményesebb. Az abakusznak igen nagy előnye, hogy az analfabéták is 
tudtak vele számolni. 

A legrégebbi megoldás az volt, hogy egyszerűen a földre húztak néhány vonást az alkalmi 
számolás céljára. Hérodotosz leírása szerint már az egyiptomiak használtak ilyet. A vonalak 
jelentették az 1-es, 10-es, 100-as, stb. helyiértékeket, a köztük lévő hézag pedig az 5-öt, 50-et, 
500-at, stb. A számokat kavicsokból rakták ki, mindegyik helyiértékre a megfelelő számú 
kavicsot. Használtak ilyen célra porral borított táblát is.  

 

Az összeadás lépései a vonalas abakuszon 
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Ezt a fajta vonalas abakuszt használták szerte Európában a római 
számokkal való számolás idején (lásd a 11. ábrát is). Az 
eredményt igen könnyű volt leírni római számokkal. A későbbi 
időkben is előfordul, elsősorban a kevésbé képzett emberek 
körében (éppen ezért “paraszt számvetésnek” is nevezték). 

A görögök, perzsák, rómaiak már állandó eszközt, bevésett 
vonalakat vagy csatornákat tartalmazó táblákat és ugyancsak 
állandó, a táblához illó méretű köveket használtak a számoláshoz. 
A kavics latin neve calculus. Ugye nem nehéz ráismerni 
kalkulátor szó ősére?  

  

  

  

 A római abakuszon egy helyiértéken 4 darab egyes értékű és egy 
darab ötös értékű golyó van, akárcsak az iskolákban most tanított 
szorobánon. Ezeken a táblákon már megtalálhatók a törtszámok 
is: külön vonala van az 1/12-nek, az 1/24-nek, az 1/36-nak és az 
1/48-nak. A régészek találtak levelezőlap nagyságú, bronzból 
készült római kézi abakuszt is. 

  

A drótra fűzött golyókat tartalmazó változat a Távol-
Keleten fejlődött ki. A kutatások szerint Kínában már a 
VI. sz.-ban is ismerték, de igazán a XII. sz.-tól terjedt el. 
A kínai változat, a szuan-pan, választólécet tartalmaz. A 
választóléc alatt 5 db, darabonként 1-et érő golyó van, a 
másik oldalon pedig 2 db, de mindkettő 5-öt ér. Ennek 
letisztultabb változata a 4+1 felépítésű japán szorobán, 
hiszen ennyi golyó is elég a 9-es számjegy ábrázolásához. 

  

  

  

 Az abakusz legegyszerűbb változatában mindegyik 
rúdon tíz golyó található, értelemszerűen minden golyó 1-et ér. 
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A golyós abakuszt gyakorlatilag a mai napig használják a világ egyes 
részein az üzleti életben. Az 1980-as években többször megfordultam a 
Szovjetunióban, ott akkor még használták a hagyományos tízgolyós 
változatot: az áruházakban volt ugyan elektromos pénztárgép, de a 
pénztáros előbb a számológéppel számolta ki a végösszeget 
(félelmetesen jó sebességgel), majd azt ütötte be a kasszába. 
Hozzátartozott a golyós számológép az éttermekben a fizető pincér, a 
repülőkön pedig az ajándéktárgyakat áruló stewardess felszereléséhez 
is. Magyarországon egy-két évtizednyi szünet után újra használják az 
általános iskolában. Az 1960-as évek elején, amikor én kezdtem az 
általános iskolát, még ott állt az osztályterem sarkában egy nagyméretű 
golyós számológép (a legegyszerűbb, soronként tízgolyós fajta). Az 

utóbbi években gyerekeink a japán változattal, a 4+1 golyós szorobánnal tanulnak számolni. 
Ezért nem is térek ki az abakusszal való számolás alapjaira. 

Nem szabad lebecsülni az abakusz hatékonyságát. 1946 november 12-én mérte össze erejét a 
japán Macuzaki, aki szorobánt használt, és az amerikai Wood, aki elektromechanikus 
számológéppel dolgozott. Azonos számolási feladatokat kellett megoldaniuk. Mindegyik 
feladatot Macuzaki oldatta meg rövidebb idő alatt. 

  

A Püthagorasz-féle számolótábla 

Az ókori Görögországban alakult ki. A gyakran szükséges számítások eredményét egy-egy 
táblázatba foglalta, az eredményt erről csak egyszerűen leolvasták. Ezek a számolótáblák a 
matematikai táblázatok ősének tekinthetők.  

Az ábra egy ilyen szorzótáblát mutat. A felső soron az egyik szorzótényezőt kell kikeresni, az 
első oszlopon pedig a másikat. A szorzat a kiválasztott sor és oszlop metszéspontjában 
leolvasható: az ábrán a 7·8=56 szorzás elvégzése látható. 

 

A gelosia-módszer 

A gelosia-módszer (rácsos módszer) a középkor kezdete táján 
széles körben elterjedt a szorzás elősegítésére (emlékezzünk rá, az 
összeadásra és a kivonásra igen hatékony eszköz az abakusz). 
Először Indiában, Perzsiában, Kínában és az arab országokban 
jelent meg. Európában a XIV. sz. elején vált ismertté. Nevét a 
korai olasz építészet geometrikus, osztott rácsos ablakkereteiről 
kapta. Az eszköz már az arab számok használatára épül. Egy 
négyzetrácsot kell készíteni. Az egyik tényezőt a legfelső sorba 
kell írni, a másikat pedig a jobb szélső oszlopba (a legnagyobb 

helyiérték kerül felülre, a legkisebb alulra. A táblázat maradék részén a négyzeteket átlósan 
kétfelé kell osztani. Az egyes négyzetekbe az adott oszlop tetején és az adott sor jobb végén 
álló számjegy szorzatát írjuk, mégpedig a tízeseket az átló fölé, az egyeseket az átló alá. A 
teljes szorzatot úgy kapjuk meg, hogy az ábrán látható ferde sávok mentén összeadjuk a 
számjegyeket (az egyes sávokban összeadandó számjegyek felváltva kékkel és pírossal írva 
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láthatók). A jobb alsó sáv adja az eredmény legkisebb helyiértékű számjegyét, a bal felső sáv 
pedig a legnagyobbat. Ha egy sávban az összeg két számjegyű, akkor az első számjegyet a 
felette (és tőle balra lévő) sáv összegéhez adjuk. Ha jól belegondolunk, ez a módszer megfelel 
annak, ahogy mi végezzük írásban a szorzást és a rész-szorzatokat egy-egy hellyel jobbra 
tolva írjuk le. 

  

Napier-pálcák 

A gelosia-módszer egyszerűsítésére 
John Napier (vagy latinosan Neper) 
(1550-1617) skót tudós kis rudacskákat 
készített. A készlet tíz darab pálcából 
állt, mindegyik számjegynek volt egy 
pálca. Egy pálcára egy számjegy 
többszöröseit írta a gelosia-módszernél 
szokott módon. Szorzás elvégzéséhez 
az egyik tényezőnek megfelelő pálcákat 
rakták egymás mellé, majd a másik 
tényezőnek megfelelő sorokból a 
gelosia-módszernél megszokott módon 

leolvasták a szorzatot. 

 Napier kortársa, Gaspard Schott jezsuita szerzetes 
henger alakú számolópálcákat esztergált, és 
mindegyiknek a felületére a teljes Napier-féle 
pálcakészlet tartalmát felírta (tehát több egyforma 
hengert készített). Több ilyen hengert egymással 
párhuzamosan forgatható módon egy keretbe 
erősített. Az egyes hengerek elforgatásával elérte, 
hogy ott az egyik szorzótényező számjegyeinek 
megfelelő számoszlopok kerüljenek felülre, tehát 
ekkor úgy nézett ki, mintha a megfelelő Napier-

pálcákat tették volna egymás mellé. A készülék nem terjedt el a gyakorlatban, alig volt 
hatékonyabb számolási eszköz, mint az abakusz. Érdekes módon azonban ezt az eszközt még 
1885-ben is tökéletesítették: Henri Genaille a Napier-pálcák megfelelő kialakításával és 
elhelyezésével megoldotta a kétjegyű részösszegek automatikus átvitelének problémáját is. 
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A logaritmus 

A XVI. sz. vége felé találták fel a logaritmust. Az első logaritmus-táblákat egymástól 
függetlenül készítette 1588-ban Jost Bürgi (1552-1632) és 1594-ben a már említett John 
Napier. A tízes alapú logaritmust 1615-ben vezette be Henry Briggs. A logaritmustáblák 

alkalmazásával a szorzást és az összeadást összeadásra és 
kivonásra lehetett egyszerűsíteni, nagyban meggyorsítva ezáltal 
a műveletek elvégzését. A módszert még ma is tanítják a 
középiskolákban. 

  

A logarléc 

 Igen hosszú életű számolási segédeszköz volt a logarléc. Két azonos lineáris beosztású, 
egymáshoz képest eltolható vonalzót már régebben is alkalmaztak összeadásra és kivonásra: 
két hosszúságot egymás után mértek, vagy egyiket visszamérték a másikból (az ábrán pl. 
leolvasható, hogy 4+3=7, 4+5=9, 10-6=4, stb.).  

1622-ben William Oughtred (1574-1664) 
alkalmazott elsőként logaritmikus skálát a 
vonalzókon: a vonalzókra logaritmusokat mért fel, 

de az eredeti számokat írta melléjük. Így a vonalzók elcsúsztatásával két szám logaritmusát 
tudta összeadni és kivonni, a vonalzóról viszont maga az eredmény, a két szám szorzata vagy 
hányadosa volt leolvasható. Összeadásra és kivonásra a logarléc nem alkalmas. Az ábrán pl. 
az 1,12×1,25=1,4 szorzás is látható: az alsó skála 1,12-es értékéhez állítottuk a felső skála 1-
es értékét (ezzel kijelöltük az egyik tényezőt), majd a felső skálán megkeressük a másik 
tényezőt (1,25) és vele szemben az alsó skálán látható a szorzat (1,4). Vegyük észre, hogy az 
eddig látott eszközökkel szemben a logarléc nem digitális, hanem analóg készülék! 1650-ben 
készítette Pattridge az első mai formájú logarlécet: egy nyelv csúszik a léctestben. A 
logarlécre egyéb skálabeosztásokat is készítettek, pl. a hatványozás, gyökvonás, reciprok 
értékek és szögfüggvények leolvasására. 1851-ben vezették be a csúsztatható ablakot, aminek 
segítségével több skálát is lehet egyszerre használni. Készültek speciális célokra alkalmas 
logarlécek is.  

 

Klasszikus 25 cm-es logarléc 

A logarléccel való számolásnak két hátránya van: egyrészt a számolás (a skálák beállításának 
és leolvasásának) pontosságát a logarléc hossza határozza meg (a klasszikus 25 cm-es 
logarléccel kb. 1% pontosság érhető el), másrészt az eredményben a tizedesvessző helyét 
külön nagyságrend-számítással kell megállapítani. Ennek ellenére az 1970-es évekig a 
munkaköpeny zsebéből kikandikáló logarléc a mérnökök státusszimbóluma volt és ennek 
megfelelően használatát a középiskolában is tanították. A zsebszámológépek megjelenése 
azonban véget vetett a 350 éves (!) logarléc-korszaknak. 
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A mechanikus számológépek korszaka 

 

Schikard számológépe 

1623-ban Wilhelm Schikard (1592-1635) tübingeni professzor 
a Napier-pálcák felhasználásával a négy alapművelet 
elvégzésére alkalmas számológépet készített. A gép 
elkészítésére a késztetést valószínűleg a Keplerrel folytatott 
beszélgetései jelentették. A gépről is csak Kepler iratai között 
maradt egy vázlat (lásd az ábrát): az eredeti gép a harmincéves 
háborúban eltűnt, a Kepler számára készített másodpéldány 
még a műhelyben elégett, Schikard pedig egész családjával 
együtt meghalt pestisben, mielőtt még egyet készíthetett volna. 

A vázlat alapján 1960-ban sikerült egy jól működő rekonstrukciót készíteni. A számológép 
felső része hat darab függőlegesen elrendezett, Gaspard Schott megoldásához hasonló 
hengeres Napier-pálcát tartalmaz, így legfeljebb hatjegyű számokkal való műveletvégzésre 
alkalmas. Az egyes számjegyeket a pálcák megfelelő elforgatásával lehet beállítani. A pálcák 
alatt fogaskerekekből készített számlálómű található. A felhasználónak a pálcákról leolvasott 
részeredményeket kézzel kellett bevinni a számlálóműbe és azzal összeadni. A számlálómű 
elvégezte a kétjegyű összeg első jegyének átvitelét is a következő nagyobb helyiértékre: az 
egyik kerék egy teljes körülfordulása egy külön fog segítségével a következő helyiértéknek 
megfelelő fogaskereket egy számjeggyel elforgatta (hasonló megoldás látható pl. a jelenleg is 
használt villanyórákban, gázórákban, kilométer-órákban, stb.). A végeredmény a gép alján 
lévő kis nyílásokban jelent meg. Schikard külön számtárcsákat is felszerelt a gépre, amelyek 
megfelelő elforgatásával a legfeljebb hatjegyű részeredményeket lehetett tárolni, megkímélve 
ezáltal a felhasználót a leírástól. A gép jelezte a túlcsordulást is: ha a hetedik helyiértékre is 
szükség lett volna, megszólalt egy csengő. 

Pascal összeadógépe 

Az első, egységes egészként működő összeadógépet 
Blaise Pascal francia filozófus tervezte 1642-ben. A 
munkát Schikardtól függetlenül végezte és gépe nem 
is volt olyan fejlett, mint Schikardé. A gépet 
Rouenben adóbeszedőként dolgozó apja számára 
készítette az akkor 19 éves Pascal, hogy 
megkönnyítse annak munkáját. A számológép 
megmaradt az utókornak. A számokat a gép elején 
lévő kerekeken kell beállítani, az eredmény pedig a 
gép tetején lévő kis ablakokban látszik. Ez az eszköz 

tízfogú fogaskerekeket tartalmaz. A fogaskerekek minden foga egy-egy számjegynek felel 
meg 0-tól 9-ig. Minden helyiértéknek megfelel egy ilyen fogaskerék (hatjegyű számokat lehet 
a géppel összeadni). A kerekek úgy kapcsolódnak össze, hogy számokat lehet összeadni vagy 
kivonni a fogaskerekek megfelelő számú foggal történő elforgatásával: ha a legkisebb 
helyiérték fogaskerekét egy foggal (36o-kal) elfordítjuk, az a mozgásiránytól függően 1 
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hozzáadását vagy levonását jelenti a gépben éppen látható számból. Ebben a gépben is 
működik a tízesátvitel: ha az egyik helyiérték kereke a 9-es állásból a 0-ba fordul, akkor a 
következő nagyobb helyiérték kerekét egy foggal elfordítja. 

 

A fordulatszámlálás elve  
(az egyfogú kerék egy körülfordulása a tízfogú kereket egy foggal fordítja el) 

  

 

A tízesátvitel tízfogú fogaskerekeknél 

  

A fordulatszámlálás fenti módja nem új találmány. Számlálásra készített 
szerkezet volt az alexandriai Heron úthosszmérője az i.sz. I. sz.-ban. A 
szerkezetet végigtolták a megmérendő úton. Kereke áttétellel időnként egy 
kicsit elfordította a felül lévő vízszintes kereket, aminek a kerületén kövek 
voltak elhelyezve. A gördülő kerék bizonyos számú elfordulása után a fenti 
vízszintes kerék éppen annyit fordult el, hogy róla leesett a következő kavics. 
A kavicsok egy kosárba potyogtak. Az út végén meg kellett számolni az 
összegyűlt kavicsokat és számukat meg kellett szorozni a gördülő kerék 
kerületével és az egy kő leeséséhez szükséges körülfordulások számával. Így 
megkapták a megtett út hosszát. Ez a berendezés az első analóg-digitál 
átalakítóként is felfogható. 
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Leibniz számológépe 

Az 1670-es években Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) német filozófus és matematikus 
Pascal gépét továbbfejlesztette. 1672-ben (más forrás szerint 1671-ben, illetve 1673-ban) 
készítette el gépét, amivel már szorozni, osztani és gyököt vonni is lehetett. Ez volt az első 
olyan számológép, amellyel mind a négy alapműveletet el lehetett végezni. Tulajdonképpen 
két külön részből állt: az összeadómű Leibniz szerint is megegyezett Pascal megoldásával, a 
szorzómű tartalmazott új megoldást. A gép nyolcjegyű számokkal való számoláshoz készült, 
de a tízesátvitel során felmerülő mechanikus problémák miatt sosem működött kielégítően.  

A tökéletesítést Pascal gépéhez képest a bordás henger (vagy bordás tengely) alkalmazása 
jelentette. Az alapelv az ábráról jól leolvasható: a henger felületén 9 db, eltérő hosszúságú 
borda van, ezek széles fogaskerék-fogként működnek. A hengerhez illeszkedő fogaskerék 
saját tengelye mentén elmozdítható, és megfelelő beállításával elérhető, hogy a bordás henger 
egy teljes körülfordulása során fogaiba pontosan 1, 2, ... 9 számú borda akadjon be és így 
ennyi foggal forduljon el a fogaskerék.  

 

A bordás tengely 

Ha tehát a fogaskerék tengely menti eltolásával beállítják a szorzandót (hogy hány borda 
akadjon a fogakba), akkor a bordáshengert annyiszor körbeforgatva, amennyi a szorzó, a 
fogaskerék a két szám szorzatának megfelelő számú foggal fordul el. Ezzel a megoldással 
elsőként sikerült két szám szorzását és osztását egy tengely megfelelő számú 
körbeforgatásával megoldania. A bordás henger jelentette egészen a XIX. sz. végéig az 
egyetlen gyakorlatban is kivitelezhető mechanikus megoldást a szorzás gépesítésére és még e 
században is alkotórésze maradt az összes mechanikus számológépnek. A gép elkészítéséért a 
Royal Society 1673-ban tagjává választotta Leibnizet.  

Leibniz nevéhez még két olyan elméleti felfedezés is fűződik, aminek szerepe van az 
informatika fejlődésében. 1666-ban bebizonyította, hogy egy számolási művelet egymás után 
elvégezhető egyszerűbb lépések sorozatára bontható, 1679-ben pedig ismertette a 
számítástechnikában alapvető fontosságú kettes számrendszert (bár ennek semmi köze sem 
volt Leibniz számológépéhez). 
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A négy alapművelet elvégzésére alkalmas számológépeket később folyamatosan 
tökéletesítették, de még hosszú időn keresztül nem bizonyultak megbízható számítási 
segédeszköznek. Csak 1820-ban változott meg lényegesen a helyzet a Charles-Xavier Thomas 
de Colmar (1785-1870) által Franciaországban készített Arithrométre nevű géppel. Ez már 
csak egy Leibiz-féle bordás hengerrel működött. Ebből a gépből az első 50 évben 1500 
darabot készítettek. A számológép tökéletesítéséhez tartozott később a billentyűzet és a 
tengelyek forgatására a villamos meghajtás alkalmazása is. 1885-ben készíti el az amerikai 
Stevens Borroughs (1857-1898) az első billentyűvel és nyomtatóval ellátott összeadógépet 
(más forrás szerint ezt a gépet D. E. Felt készítette). 1887-es hír: “A chicagói Felt & Tarrant 
Manufacturing Co. által bevezetett Comptometer az első olyan többoszlopos számológép, 
amit teljes egészében billentyűzetről lehet működtetni és mindig abszolút pontos.”  

A későbbiekben szabványosnak tekinthető megoldás 1887-ben született meg és a svéd Odhner 
nevéhez fűződik. A bordáshenger helyett itt a bütyköstárcsa a “kulcsalkatrész”, ráadásul olyan 
tárcsa, amin a bütykök száma egy karral változtatható. Minden helyiértéket egy-egy ilyen 
tárcsán állítottak be, ettől kezdve pedig a működése gyakorlatilag megegyezett a korábbi 
megoldásokkal. 1905-ben készítették az első teljesen automatikus, gombnyomásra működő 
számológépet. A négy alapműveletes számológépeket az 1960-as években használták a 
legszélesebb körben. A szegedi egyetemen még az 1970-es évek közepén is láttam, hogy a 
felsőbb éves matematikusok numerikus matematika gyakorlataira ilyen mechanikus “kurblis” 
számológépeket visznek be számolási segédeszköz gyanánt. A mi évfolyamunk azonban már 
nem használta ezt az eszközt, a zsebszámológépek átvették a szerepüket. 

 

Mechanikus számológép az 1960-as évekből 
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Jacquard automata szövőgépe 

Folyamatok vezérlésére már évszázadok óta 
alkalmaztak különböző vezérlési módokat. 
Zenegépekben pl. a tüskés henger volt a 
jellemző megoldás. A henger mérete (vagyis 
hát a kerülete, mert azon voltak a tüskék) 
természetesen megszabta a program hosszát: a 
henger minden körülfordulása ugyanazt a 
tevékenységet idézte elő. A mintás szövés 
vezérlésére viszont olyan módszer kellett, 
amivel egyrészt hosszabb programot is meg 
lehet adni, másrészt pedig viszonylag 
egyszerűen lehet a mintát megváltoztatni, a 
szövőszéket “átprogramozni”. Az idők 
folyamán többféle ilyen vezérlést találtak fel. 
Brösel 1690 körül vászonszalagra faelemeket 
ragasztott, ezzel határozták meg a szőtt anyag 
mintáját. A mintát a vászonszalagok cseréjével 
lehetett változtatni. A lyoni 
selyemszövőgépekben kb. 1725 óta lyukasztott 
papírcsíkok látták el ugyanezt a feladatot. 
Joseph Marie Jacquard (1752-1834) francia 
feltaláló a vezérlést tovább tökéletesítette. 

1810-ben (1804-ben?) olyan automatikus szövőszéket tervezett, amelynél fából készült 
vékony, megfelelően kilyuggatott lapok (“kártyák”) vezérelték a bonyolult minták szövését. A 
lyukkártyákat láncra fűzte, ezzel lehetővé téve a minták (azaz a szövőszék vezérlésének) 
gyors és könnyű megváltoztatását. (Ez a “gyors és könnyű” állítólag mintegy 15 napos 
munkát jelentett.) A képen a szövőszék tetején látható a lyukkártyás vezérlőszerkezet. 

  

Babbage munkássága 

A XIX. században Charles Babbage (1792-1871) brit 
matematikus és feltaláló kidolgozta a modern digitális 
számítógép alapelveit. Több új típusú gépet is kigondolt. 
Ilyen volt a Difference Engine (differenciagép), amit 
logaritmustáblázatok készítésére tervezett az 1820-as évek 
elején. A gép a számolás eredményét a tervek szerint 
pontozóval közvetlenül a nyomda által használható 
fémlemezbe írta volna. A differenciagép bizonyos 
függvényértékek (négyzetek, harmadik hatványok, 
logaritmusok, stb.) sorozatának kiszámítását különbségek, 
differenciák összeadására vezeti vissza.  
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Például a négyzetszámok sorozatának előállításához azt használja ki, hogy a négyzetszámok 
másodrendű számtani sorozatot alkotnak: 

(n+1)2=n2+n+(n+1)=n2+[(n-1)+n]+2=n2+[n2-(n-1)2]+2 

Eszerint a következő négyzetszámot úgy kapjuk meg, hogy az előző négyzetszámhoz 
hozzáadjuk ennek és az őt megelőzőnek a különbségét (az úgynevezett első differenciát) és 
még 2-t, a második differenciát. Más függvényértékek kiszámításához több differenciát kell 
összeadni, de az elv hasonló: ha a sorozat előző eleme ismert, ebből a következőt bizonyos 
differenciák hozzáadásával lehet megkapni. Tehát minden függvényérték kiszámítását 
összeadásokra vezeti vissza. 

Babbage gépe még a hatodik rendű differenciákat is használta. Ehhez hat, egymáshoz 
kapcsolódó számolóművet tervezett, mai ismereteink szerint hibátlanul. A gép 20 jegyű 
számokkal dolgozott volna. Babbage csak a gép egyes részeit tudta elkészíteni, a munkát 
azonban nem tudta befejezni: részben anyagi okok miatt, részben pedig a kor technikai 
lehetőségei nem voltak elegendőek. 1834-ben a differenciagép előállítási költségeit 17 470 
fontra becsülték (egy gőzmozdony ugyanekkor 1000 fontba került).  

Az első működő differenciagépet Babbage 
készülékének egyszerűsítésével 1853-ban 
készítette el Pehr Scheutz és fia, Edvard Scheutz. 
Ez a gép harmadrendű differenciákat és 15 jegyű 
számokat kezelt csak. Christel Hamann tovább 
tökéletesítette a berendezést, és segítségével 1910-
ben tízjegyű logaritmustáblázatot jelentetett meg. 
Differenciagépeket egészen az 1940-es évekig 
használtak matematikai táblázatok készítésére. 

A londoni Science Museumban 1991-ben 
Babbage részletes rajzai alapján megépítették az 
eredeti differenciagép egyszerűsített változatát 
korszerű anyagokból. A gép négyezer alkatrészből 
áll, méretei is tekintélyesek: 3,4 m × 0,5 m × 2,1 
m. A berendezés tökéletesen működött: hibátlanul 
kiszámította a 7. hatványok táblázatának első száz 
értékét.  

1833-ban a differenciagép elveinek 
továbbfejlesztésével tervezte meg Babbage az 
Analytical Engine-t (analitikus gépet). A gép 
elkészítéséhez a kormánytól kapott előlegként 
17 000 font támogatást, de a saját tőkéjéből is 
ráköltött mintegy 20 000 fontot (más forrás 
szerint a támogatást nem az analitikus géphez, 
hanem a differenciagéphez kapta Babbage). A 
kormány 1842-ben, miután még mindig nem 
voltak látható eredmények, megvonta 
támogatását Babbage munkájától. (“Mi lenne, ha 
a gépet arra használnánk, hogy számolja ki, 
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mikor fog működni?” — élcelődött Robert Peel miniszterelnök.) Ez a gép teljes egészében 
sohasem épült meg, pedig a modern számítógépek sok sajátságával rendelkezett. Babbage 
univerzális gépet tervezett, amely adatbeviteli és eredmény-kiviteli egységből, számolóműből 
és részeredmény-tárolóból állt volna. A gép lyukkártyákról olvasta volna be az információkat, 
tudott volna utasításokat és adatokat tárolni, matematikai műveleteket végrehajtani és 
adatokat kinyomtatni. Lyukkártyák vezérelték volna a tulajdonképpeni számítási folyamatokat 
is. Megjelent a feltételes vezérlésátadás ötlete: egy szám előjelének függvényében a gép 
kétféleképpen folytatta volna működését. A tárolómű 200 részeredmény tárolására lett volna 
alkalmas. Erre a célra 1000 db, egyenként 50 fogaskereket tartalmazó oszlopot tervezett 
Babbage. Haláláig ezen a gépen dolgozott, bár az építése már kezdetben megakadt: a kor 
finommechanikai lehetőségeivel ezt a gépet nem lehetett elkészíteni. Ha megépült volna, egy 
futballpálya területét foglalta volna el és öt gőzgép energiája kellett volna a működtetéséhez. 
A gép működési elvei miatt azonban sok történész Babbege-et és a munkatársát, Augusta Ada 
Byron (Augusta Ada Lovelace) matematikust (Lord Byron angol költő lányát) tartja a modern 
digitális számítógép igazi feltalálójának. 

Egy olasz mérnök írt francia nyelvű beszámolót Babbage differenciagépéről. Ezt olvasta az akkor 27 
éves Augusta Ada Lovelace. Fantáziát látott a számológépben, lefordította a beszámolót angolra és saját 
neve alatt publikálta a Scientific Memoirsban. A fordítást Babbage-nek is megmutatta, aki megkérdezte, 
hogy miért nem írt inkább egy eredeti cikket. Lady Lovelace erre elkészítette a cikk bővített, az 
eredetinél háromszor hosszabb változatát. Ebben kijavított néhány komoly hibát is, amit Babbage 
elkövetett. Írásában összehasonlítja a számológépet Jacquard 1801-es szövőszékével: “Ez algebrai 
mintákat sző, ugyanúgy, ahogy Jacquard szövőszéke virágokat és leveleket”. Ebből az ismeretségből 
aztán munkatársi viszony lett. Ada Lovelace javasolta Babbage-nak, hogy ne decimális, hanem bináris 
formában tárolja a számokat. Ugyancsak ő találta ki, hogy hogyan lehetne a géppel egy utasítás-
sorozatot többször végrehajtatni. Ada Lovelace-ről nevezték el később az Ada programnyelvet. 

 

A Boole-algebra 

George Boole (1815-1864) és Augustus de Morgan 1847-től kezdve kidolgozta a formális 
logikát (a Boole-algebrát). Ekkor már régóta használták a bináris kapcsolásokat órák, 
automaták vezérlésére. A logikai kijelentések ábrázolásához és kiszámításához használható 
mechanikai kapcsolásokat először William Jevons (1835-1882) alkalmazta. Mint ismeretes, a 
Boole-algebra a mai számítógépekkel végzett műveletek alapja. 
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Az elektromosság kora 

Hollerith lyukkártyás adatfeldolgozása 

   

Az Egyesült Államok 1880-as népszámlálásán 55 millió ember 
adatait gyűjtötték össze. Az adatokat 500 ember összesítette 36 
szempont szerint 7 éven keresztül. Herman Hollerith (1860-1929) 
német származású amerikai statisztikus ennek láttán találta ki, hogy 
a Jacquard deszkalapjaihoz hasonló perforált kártyákat 
adatfeldolgozásra is lehet használni. Egy kártyára egy ember adatait 
lyukasztotta. Maga a lyukasztás kézi munkával történt. Az adatok 
feldolgozására olyan rendszert használt, ahol a lyukkártyák 

elektromos érintkezők között mentek át. Ahol a kártyán lyuk volt, az áramkör bezárult. Így a 
lyukakat meg lehetett számolni. Miután készülékére 1889-ben szabadalmat kapott, ezzel 
dolgozta fel az USA 1890-es népszámlálási adatait — mindössze négy hét alatt! Ennek sikere 
láttán alapította 1896-ban a Tabulating Machine Company nevű céget, amelyből aztán 1924-
ben megalakult az IBM.  

 

Hollerith lyukkártyás gépe 

A lyukkártyás adatfeldolgozó (tabellázó) gépek használata az 1930-as évek végén vált 
tömegessé. Egészen az 1960-as évekig használták őket szerte a világon. E gépek működését 
külső huzalozású vezérlőpanel irányította. 
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"Modern" lyukkártyás könyvelőgép 

 A XX. sz. elejének eredményei 

1911 óta úgynevezett totalizátorok számítják ki valós idejű üzemmódban a kutya- és 
lóversenyek fogadási esélyeit. Már az első ilyen készülékek is fix programozású, 
számjegykijelzős elektromechanikus gépek voltak (és egy teljes szobát betöltöttek). 

1914-ben Leonardo Torres y Quevedo (1852-1936) bevezette a lebegőpontos számábrázolást 
a számítástechnikában. 1910 és 1920 között olyan programvezérlésű mechanikus 
számológépeket épített egyedi célokra (pl. két komplex szám szorzatának kiszámítására), 
amelyeknek kimeneti egysége írógép volt. Tőle származnak a programozási nyelvek első 
kezdeményezései is. 

1932-ben építette Konrad Zuse (1910-) Németországban az első mechanikus tárolót 
tetszőleges adatok, elsősorban lebegőpontos számok tárolására. A tároló 24 bites adatokat 
tudott fogadni. A lebegőpontos számoknál ebből 16 bit volt a mantissza, 7 bit a 
karakterisztika és 1 bit az előjel. 

Alan Turing (1912-1954) 1936-ban az On Computable Numbers című művében leírta egy 
olyan számítógép matematikai modelljét, amely mint a lehető legegyszerűbb univerzális 
számítógép bármilyen véges matematikai és logikai problémát meg tud oldani. Ez a ma 
Turing-gép néven ismert eszköz fontos volt a digitális számítógépek kifejlődésében. A 
Turing-gép három részből áll: egy mindkét irányban végtelen tárolószalagból, egy 
vezérlőegységből és egy író-olvasó fejből. A szalag mezőkre oszlik, mindegyik mező egy 
adatot vagy utasítást tud tárolni. Csak a fej alatt elhelyezkedő egyetlen mező olvasható, illetve 
írható. A gép a következőképpen működik: Kezdetben a gép meghatározott állapotban van. 
Beolvassa a szalagról az éppen a fej alatt lévő jelet, ettől függően végrehajt valamilyen 
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tevékenységet, és így új állapotba jut. Közben a szalagot is új mezőre pozícionálja. A fej 
beolvassa a szalagról a következő jelet, és így tovább. A folyamat akkor ér véget, amikor az 
olvasófej a STOP utasítást olvassa be. 

Leslie Comrie (1893-1950) 1937-ben megalapította Londonban az első kereskedelmi jelleggel 
működő számítóközpontot. A nagyobb feladatok megoldására több számítógépet és 
lyukkártyás Hollerith-gépet kapcsolt össze. 

Analóg számítógépek a XX. század elején 

Analóg számítógépeket a XX. sz. elején kezdtek építeni. A korai modellek tengelyek és 
fogaskerekek megfelelő mértékben történő elforgatásával számoltak. Ezekkel a gépekkel 
olyan egyenletek numerikus megoldásait számolták, amelyeket semmiféle más módon nem 
tudtak megoldani. 

1910-ben ötismeretlenes lineáris egyenletrendszer megoldására készített számítógépet Josef 
Nowak. 

1914-ben Udo Knorr a vasút számára elkészítette az első menetrendkészítő diagráfot. A 
készülék egy-egy vasútvonal mentén kiszámította a menetsebességet és a menetidőt a 
vasútvonal profiljának, a mozdony típusának és a szállított teher súlyának függvényében. Az 
eszköz javított változatát Németországban az 1970-es évekig használták. 

Mindkét világháborúban használtak bonyolult felépítésű mechanikus, majd később 
elektromos lőelemképzőket a tengeralattjárókon a torpedók, a repülőkön a bombák 
célzásához, valamint mozgó célok követésére. A ballisztikus egyenleteket analóg módon 
oldották meg, mivel ez a módszer azonnal szolgáltatta az eredményt. Egy másik rendszert a 
Mississippi tavaszi áradásának előrejelzéséhez használtak.  

1923-ban a Zeiss elkészíti az első planetárium-berendezést. 

1930-ban Vannevar Bush és kollégái a Massachusettes Institute of Technology-nél (MIT) 
elkészítették differenciálanalizátor nevű készüléküket, amit egyszerűbb differenciálegyenletek 
megoldására használtak. Ez volt az első univerzális analóg számítógép. A készülék 0,1% 
pontossággal dolgozott és évtizedekig konkurencia nélkül uralta a piacot. 
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A nulladik generációs elektromechanikus számítógépek 

Elektromechanikus (relés) számítógépek 

A már említett Konrad Zuse 1936 és 1938 között otthon, szülei lakásának nappalijában épített 
Z1 néven az első olyan szabadon programozható számítógépet, amely kettes számrendszerben 
működött és lebegőpontos számokkal dolgozott. Az adatbevitelre billentyűzet szolgált, az 
adatkivitel pedig kettes számrendszerben egy világító tábla (fénymátrix) segítségével történt. 
A számolómű és a tároló telefonrelékből készült. A gép 24 bites szavakkal dolgozott, a 
memóriája 16 adat tárolását tette lehetővé. A gép tartalmazott decimális-bináris és bináris-
decimális átalakítót is. Ilyen eszközt Zuse készített először. 

A következő modell, a Z2 már lyukfilmes adatbeviteli egységet tartalmazott. Ez a gép 16 bites 
fixpontos adatokkal dolgozott és 16 szavas tárolója volt. 

Az első teljesen működőképes, szabadon programozható, programvezérlésű számítógépet, a 
Z3-at Zuse 1941-ben fejezte be. Ez a gép 22 bites szavakat használt és lebegőpontos 
számokkal dolgozott. A tárolóegység 1600 mechanikus reléből állt, 64 szám tárolására volt 
képes. A számolómű 400 relé felhasználásával készült. A műveletek jellemző végrehajtási 
ideje 3 s. Zuse felajánlotta Hitlernek, hogy két év alatt elkészíti a hadsereg számára a gép 
javított változatát elektroncsövek felhasználásával. Hitler az ajánlatot azzal utasította vissza, 
hogy még a gép elkészülte előtt meg fogják nyerni a háborút. 

George Stibitz (1903-) Zusetől függetlenül építette meg Complex Number Calculator nevű 
gépét 1937-ben a Bell Telephone Laboratory-nél. A gép bináris aritmetikát használt, a 
tárolóegység relékből készült. Az adatbevitel távírógéppel történt. A gép egy javított, fix 
programozású változatát 1943-ban ballisztikai számításokra használták. 

Claude Shannon (1916-) 1943-ban fedezi fel az elektromos kapcsolások és a logika 
kapcsolatát. Eszerint ha egy áramkörben egy kapcsoló zárt állása az igaz logikai értéket 
jelképezi, a nyitott állása pedig a hamis értéket, akkor két kapcsoló soros kapcsolása az ÉS 
műveletet valósítja meg, két kapcsoló párhuzamos kapcsolása pedig a VAGY műveletet. 
Ezzel az áramkörök elméletének alapjait alkotta meg. Az elmélet lényeges segítséget jelent a 
digitális számítógépek áramköreinek tervezése és egyszerűsítése során. Shannon a 
matematikai információelmélet egyik megalapítója is. 

Az első teljesen automatikusan működő általános célú digitális számítógépet az Egyesült 
Államokban, a Harvard egyetemen fejlesztették ki Howard Aiken vezetésével. A tervezéshez 
az IBM 5 millió dollárral járult hozzá és a gép megépítését is az IBM végezte. Ez volt a 
Mark I., vagy más néven Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC). A gépen 
erősen érződött az IBM 1930-as években kidolgozott lyukkártyás kalkulátorának hatása. Ez a 
gép fixpontos számokkal dolgozott (10 számjegy a tizedesvessző előtt, 13 számjegy pedig 
utána). Relékből épült fel, 3304 db kétállású kapcsolót tartalmazott, összesen kb. 760 000 
alkatrészből állt és 500 mérföld (800 km) huzalt használtak fel hozzá. A gép kb. 15 m hosszú 
és 2,4 m magas volt. A memóriája a mechanikus számológépekhez hasonlóan 
fogaskerekekkel, tízes számrendszerben tárolta az adatokat, 72 db 23 jegyű számnak volt 
benne hely. Az adatbevitel lyukkártyákkal történt. A programot lyukszalag tartalmazta, ez 
vezérelte a gép működését. A szalag végtelenítve volt (hurkot alkotott), így a gép 
folyamatosan tudta olvasni és emiatt egymásután akárhányszor végrehajthatta a szalagon lévő 
utasítás-sorozatot. A gépnek egy összeadáshoz 0,33, egy szorzáshoz 4, egy osztáshoz 11 
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másodpercre volt szüksége és gyakran meghibásodott (más források szerint a szorzás ideje 6 s 
és a gép megbízhatóan működött). A munkát 1939-ben kezdték és 1944-ben készültek el. A 
tengeri tüzérség részére készítettek vele lőtáblázatokat. Ezt a számítógépet 1959-ig 
használták.  

 

A Mark I. 

Zuse 1945 elején mutatta be Z4 nevű számítógépét. A gép 5500 relét tartalmazott, 32 bites 
szavakkal dolgozott és 64 fixpontos szám tárolására volt képes. Ezt az eszközt először 
kísérletképpen a repülőgép-tervezésben használták fel, majd 1950-től a zürichi Műszaki 
Főiskolán működött, mint Európa egyetlen számítógépe. 1955-től 1960-ig egy aerodinamikai 
intézet használta, majd a müncheni Deutshes Museumba került. Érdekességképpen 
megemlítjük, hogy egy 1945-ben készített relé legfeljebb 250-szer tudott kapcsolni egy 
másodperc alatt. 

Zuse szerepe ezzel még nem ért véget. Cége 1967-ig gyártott számítógépeket. Az 1956-ban bevezetett 
(még mindig relés) Z11-ből kb. 50 db készült. Az 1957-től gyártott, már elektroncsöves Z22-nek 
ALGOL 60 (illetve ALCOR) fordítóprogramja is volt. A Zuse KG-t 1967-ben vette át a Siemens. 

1946-ban Stibitz a Bell Telephone Laboratory-nál megépíti Model IV nevű univerzális 
számítógépét. A gép 9000 reléből épül fel. A szorzás ideje 1 s, a gyökvonásé 4,5 s. 

A Mark I. továbbfejlesztésével készült 1948-ban a Mark II., ami már lebegőpontos 
számokkal is tudott dolgozni. 

Japánban az első számítógépet a Fujitsu 1951-ben készíti el. Az ETL nevű gép relékből épül 
fel és lebegőpontos bináris aritmetikát használ. 
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Az első generációs elektronikus számítógépek 

 Az elektroncsövet 1904-ben találták fel. Felfedezték azt is, hogy nemcsak erősítőként, hanem 
kapcsolóként is alkalmazható. Az elején azonban a csövek drágák, megbízhatatlanok és rövid 
életűek voltak, csak az 1940-es évektől használták őket számítógépek készítésére. Az 
elektroncsövek sokkal gyorsabb gépek építését tették lehetővé, mint a relék. Ennek az 
eszköznek a felhasználásával készült az első számítógép-generáció. Az első számítógép-
generáció ideje nagyjából az 1946-1954 közötti évekre tehető. 

Általános jellemzők 

Jellemző volt még ekkor, hogy a teljes számítógép vezérlését a CPU végezte. Ez azt jelentette, 
hogy a perifériák és a memória között minden egyes szó átvitelét a CPU intézte. 

Ebben a korban a gép szolgáltatásait egyszerre egy programozó használta. Így a lassú 
perifériákra való várakozás és a programozók egymás közti váltása alatt a processzor igen 
sokat tétlenkedett. 

Kezdetben a programozás gépi kódban történt, utána jelent meg az assembly nyelv és az 
ebben készült programok lefordításához szükséges assembler. 

Az első generációs gépek megbízhatóságára jellemző, hogy amikor az ENIAC üzembiztos 
működését bejelentették egy sajtóértekezleten, nagy büszkeséggel közölték, hogy volt már 
olyan 12 órás műszak, amelyben több órán keresztül működött hibamentesen a gép. Később is 
állandó műszaki felügyelet kellett e gépek működtetéséhez. A számítógép bármikor 
meghibásodhatott, a hiba megkereséséhez és kijavításához pedig hozzáértő szakemberek 
kellettek. A leggyakoribb hibaok egy-egy cső kiégése volt. Ilyenkor azonban a sorozatban 
gyártott csövek paramétereinek nagy szórása miatt nem volt elég a kiégett csövet kicserélni, 
hanem azokat is cserélni kellett vele együtt, amikkel egy funkcionális egységet alkotott. A 
karbantartóknak már előre összemért csőkészletei voltak erre a célra. 

ABC 

Az Egyesült Államokban a Iowa State College-ban 
már 1939-ben megépítette egy elektronikus gép 
prototípusát John Atanasoff (1903-) és Clifford 
Berry (1918-1963) (Atanasoff-Berry Computer, 
ABC). Ennek a prototípusnak az elkészítése és a 
későbbi kutatás csendben folyt. Az eredeti modell 
25 bites, a fejlesztett változat 50 bites szavakkal 
dolgozott. A gép kettes számrendszert használt. Az 
ötvenszavas tárolóegységet egy kondenzátorokkal 
felszerelt forgó dob alkotta. Az adatbevitel 
lyukkártyákkal történt, az eredményt pedig a gép 

kártyákra égetett jelek formájában adta meg. Ezt a számítógépet lineáris egyenletrendszerek 
megoldására használták. A gép további fejlesztésének 1942-ben a háború vetett véget. Amikor 
Atanasoff felhívta gépére az IBM figyelmét, azzal utasították vissza, hogy őket soha nem 
fogják elektronikus számítógépek érdekelni. Mint tudjuk, nem így történt. 
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COLOSSUS 

A II. világháború alatt tudósok és matematikusok egy csoportja Bletchley Parkban (Londontól 
északra) létrehozta az első teljesen elektronikus digitális számítógépet, a Colossust. A gép 
1943 decemberére készült el és 1500 elektroncsövet tartalmazott. A Colossus kvarcvezérlésű 
volt, 5 kHz-s órajellel dolgozott, másodpercenként 25.000 karaktert tudott feldolgozni. 
Összesen tíz darab ilyen gép készült. Rejtjelezett német rádióüzenetek megfejtésére használta 
sikeresen egy Alan Turing által vezetett csoport (ő ugyanaz a Turing, aki a korábban említett 
Turing-gépet kitalálta). A németek ENIGMA nevű rejtjelét is ezzel fejtették meg. 

ENIAC 

Ismertté az ABC utóda, az első 
általános célú elektronikus 
digitális számítógép, az ENIAC 
(Electronic Numerical Integrator 
And Computer) vált. Az ENIAC 
tervezését a második világháború 
alatt kezdte el katonai célokra 
John Presper Mauchly és John 
William Eckert, részben az 
Atanasoff-fal folytatott 
eszmecsere hatására. A gépet a 
Pennsylvania egyetemen építették, 
a munkát 1946-ban fejezték be. 
Ezt a számítógépet már 
szabadalmaztatták. A kormány a 
munkát 400.000 dollárral 

támogatta. 

Az ENIAC 17.468 elektroncsövet tartalmazott, több mint 100 kW elektromos energiát 
fogyasztott és 450 m2 helyet foglalt el (több mint 30 m hosszú termet építettek az 
elhelyezéséhez). (Más források szerint a fogyasztása 800 kW, helyigénye 220, illetve 140 m2 
volt.) A gép tömege 30 tonna volt, megépítése tízmillió dollárba került. Három 
nagyságrenddel gyorsabb volt, mint a relés számítógépek: az összeadást 0,2 ms, a szorzást 3 
ms alatt végezte el. A programja azonban fixen be volt “drótozva” a processzorba és csak 
mintegy kétnapos kézi munkával, villamos csatlakozások átkötésével lehetett megváltoztatni. 
A gép memóriája 20 db tízjegyű előjeles decimális számot tudott tárolni. Mindegyik számjegy 
tárolására 10 db elektroncsövekből épített flip-flop szolgát. Mindegyik flip-flop megfelelt 
egy-egy számjegynek: egy számjegy tárolásához a neki megfelelő flip-flopot 1-re állították, 
az összes többit 0-ra. Az elektoncsövek megbízhatatlansága miatt a gép csak rövid ideig 
tudott folyamatosan működni. Az ENIAC-ot ballisztikai és szélcsatorna-számításokra 
használták. Egy trajektória kiszámítása a gépnek 15 másodpercig tartott, ugyanez egy 
szakképzett embernek asztali kalkulátorral 10 órás munka volt. A gépet 1956-ban lebontották, 
mert elavult. Jelenleg egy olcsó zsebszámológép is nagyobb teljesítményű, de az ENIAC 
technikatörténeti érdemei vitathatatlanok. 

Vita folyt arról, hogy melyik az első általános célú elektronikus digitális számítógép. 1973. 
október 19-én úgy döntött a bíróság, hogy az Atanasoff-Berry Computert illeti meg ez a cím. 
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EDVAC 

Az ENIAC utóda, az EDVAC (Electronic Discrete 
Variable Automatic Calculator) ugyancsak Mauchly és 
Eckert vezetésével épült 1944-től 1948-ig (véglegesen csak 
1951-ben helyezték üzembe). Ez a gép már Neumann 
János (1903-1957) magyar matematikus elvei alapján úgy 
készült, hogy a programot és az adatokat a memóriában 
tárolta. Az EDVAC sok fontos vonásban különbözött 
elődeitől. Sokkal nagyobb memóriája volt: egy elsődleges 
1024 szavas higany-késleltetővonalas operatív tár és egy 
másodlagos, lassabb, mintegy 20 kilószó kapacitású 
mágnesdrótos tár. Mivel a késleltetővonalas tár soros 

(bitenkénti) elérésű volt, ezért az aritmetikai-logikai egység is soros volt, bitenként dolgozta 
fel az adatokat. A gép négycímes utasításokat használt: aritmetikai utasításoknál ebből kettő 
volt a két operandusz címe, egy az eredmény címe és egy a következőként végrehajtandó 
utasítás címe. Egy program végrehajtásához előbb az egész programot és az adatokat be 
kellett táplálni a memóriába. Adatbevitelre egy irógépszerű eszközt használtak, ami 
közvetlenül a mágnesdrótra írta az információt. Adatkivitelre egy nyomtatót alkalmaztak. 

Ez volt az első tárolt programú számítógép. Ettől kezdve már a papírból készült lyukszalag 
olvasási sebessége nem korlátozta a számítógép sebességét és egy új probléma megoldásához 
nem kellett a gépet áthuzalozni.  

IAS 

Neumannak voltak egyéb számítógép-építési eredményei is. 1946-ban kezdett hozzá 
csoportjával a princetoni Institut for Advanced Studies intézetben egy új tárolt programú 
számítógép, az IAS tervezéséhez. A gép nevét az intézet kezdőbetűiből kapta. Ennek a gépnek 
már véletlen hozzáférésű katódsugárcsöves memóriája volt és egy egész szót el lehetett érni 
egy művelettel. A műveletek végzése is ennek megfelelően párhuzamosan, az operanduszok 
teljes hosszában történt. A processzorban több gyorsműködésű (elektroncsöves) regiszter is 
volt az operanduszok és az eredmény tárolására és megjelent az utasításszámláló regiszter 
(program counter, PC) is. Emiatt ez a gép egycímes utasításokat használt, az aritmetikai 
utasításoknál az egyik operandusz mindig egy regiszter volt. Az IAS tervezéséről több 
publikáció is megjelent és igen nagy hatása volt a későbbi számítógépek fejlesztésére. Ezt a 
gépet tekinthetjük az összes későbbi általános célú számítógép prototípusának. A gép 
részletes leírása kicsit hátrébb megtalálható. 
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UNIVAC 

Az első kereskedelmi 
forgalomban is kapható, 
sorozatban gyártott 
univerzális számítógép a 
UNIVAC I. (UNIVersal 
Automatic Calculator) 
volt. Ez volt az első 
számítógép, amely a 
számok mellett már 
szöveges információt is 
tudott kezelni. Többen 
ezt a gépet tekintik az 
első generáció igazi 
kezdetének. A gépet a 
Remington Rand nevű 
cég gyártotta. Az 

ENIAC-hoz és EDVAC-hoz hasonlóan ezt is John Presper Eckert és John Mauchly tervezte. 
A gép 5600 elektroncsövet és 18 000 diódát tartalmazott, 19 tonnát nyomott és egymillió 
dollárba került. A memóriája higany-késleltetővonalas megoldású volt, háttértárként itt 
használtak először mágnesszalagot. A képen a UNIVAC működés közben látható. A gép 
központi része a háttérben látható, az előtérben pedig a vezérlőpult van. Az első UNIVAC 
gépet az USA Népességnyilvántartó Hivatala vásárolta meg 1951-ben és mintegy 12 évig napi 
24 órás műszakban használta. 1952-ben e gép segítségével jósolták meg az elnökválasztás 
eredményét még a választás napjának éjszakáján, a szavazatok 7%-ának összeszámlálása 
után. A UNIVAC I-et először 1954-ben a General Electricnél alkalmazták üzleti célra. Ebből 
a gépből összesen 48 darabot gyártottak. Többen ezt a gépet tekintik az első generáció 
kezdetének. 

  

A korszak egyéb eredményei 

A nyomtatott áramköröket (NYÁK) a második világháború alatt fejlesztette ki az USA-ban a 
National Institute of Standards and Technology, eredetileg tüzérségi lövedékek 
gyújtószerkezetében való felhasználásra. Később azonban széles körben elterjedtek, és szinte 
minden elektronikus eszközben – így a számítógépekben is – ilyen lapra szerelték az 
alkatrészeket. 

1947-ben építette Wallace Eckert az IBM megbízásából a SSEC (Selective Sequence 
Electronic Calculator) nevű számítógépet hidrodinamikai problémák megoldására. A gép tízes 
számrendszerben dolgozott, 12 500 elektroncsövet és 21 400 relét tartalmazott. A programot 
lyukkártyák tárolták. 

1949-ben a cambridge-i egyetemen üzembe helyezték az EDSAC-ot (Electronic Delay 
Storage Automatic Calculator). Neuman elveinek felhasználásával építette M. V. Wilkes, és 
néhány hónappal az EDVAC előtt elkészült. Úgyhogy befejezését tekintve ez volt az első 
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tárolt programú számítógép. Az összeadás ideje 70 µs, a szorzás ideje 8,5 ms, a tároló 
kapacitása 512 szó. Más forrás szerint az EDSAC a Harvard Egyetemen készült. 

1950-ben készült el a Mark III., a relés számítógépeknél már említett Mark I utóda. Ez a gép 
már — elődeitől eltérően — elektroncsövekből épült fel. 

Ugyancsak 1950-ben jelennek meg először képernyőn a számítógépes műveletek eredményei 
az amerikai légiellenőrzési szolgálat egyik félautomata földi állomásán. 

Angliában is megkezdődik 1951-ben a számítógépek sorozatgyártása (Ferranti Mark I). 

1952-ben készül el Moszkvában a MESM és BESZM, az első két szovjet számítógép. Ezeket 
követi 1953-ban a Sztrela. A BESZM-nek 1024 szavas elektroncsöves belső és 5120 szavas 
mágnesdobos külső tára volt. A Sztrelához már 200 kilószavas mágnesszalagos tár is 
tartozott. 

1950 és 1952 között építették meg az amerikai haditengerészet és a MIT Digital Computer 
Lab-jének emberei a Whirlwind nevű csöves számítógépet. Ennek már volt öndiagnosztikai 
szolgáltatása. Másodpercenként 50.000 műveletet hajtott végre, de csak kb. 85%-os 
pontossággal dolgozott. 

1952-ben jelenik meg az első tárolt programú IBM-számítógép, az IBM-701. Ez a gép volt a 
hosszú 700-as sorozat első tagja. A gépnek katódsugárcsöves (elektrosztatikus) memóriája 
volt, háttértárként mágnesdobot és mágnesszalagot használt (lásd az alábbi ábrát). 

 

  1954-ben alkalmaznak először elektronikus számítógépeket üzleti célra (IBM). Ugyanebben 
az évben jelenik meg az első nagy sorozatban gyártott számítógép, az IBM 650. 2200 darabot 
gyártanak belőle. Ennek a gépnek mágnesdobos tára volt, lyukkártyát használtak inputra és 
outputra (lásd az alábbi ábrát). 
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1955 februárjában kezdi az IBM szállítani első kimondottan üzleti számítógépét, az IBM 752-
t. Ez a UNIVAC komoly vetélytársának bizonyult: 1956 augusztusára az IBM-nek már 76 
installált gépe és 193 megrendelése van, míg a UNIVAC-nak 46 installált gépe és 65 
megrendelése. 1956 végére az IBM előnye tovább nő. Az előretörés oka azonban nem a gépek 
közötti tényleges különbség, hanem az IBM kiváló eladási stratégiája. 

1955-ben érik el az elektroncsöves számítógépek legnagyobb fejlettségüket. Az IBM NORC a 
szorzást 31 µ s alatt végzi el. 

  

Egy első generációs számítógép 

Itt bemutatjuk a korábban már említett IAS számítógép logikai felépítését és programozását. 
Ezt jellemzőnek tekinthetjük az első generációs gépekre. 

Az információ tárolási formája 

A gép 40 bites szavakat használt, a memóriája 4096 szó kapacitású volt. Bármelyik 
memóriacímen lévő információ lehetett utasítás vagy adat. 

Az adatok bináris fixpontos alakban voltak. A szó első bitje volt az előjel, a második a 2-1 
helyiérték, aztán a 2-2, és így tovább, tehát -1 és 1 közötti számokat tudtak ábrázolni. A 
negatív számokat kettes komplemens formában tárolták. 

Az utasítások 20 bit hosszúak voltak, ezért egy szóban két utasítást tároltak. Ez — mint látni 
fogjuk — némileg megbonyolította a processzor munkáját. Az utasítások első 8 bitje volt a 
végrehajtandó művelet kódja, a jobb oldali 12 bit pedig az operandusz címe. Ez éppen elég 
volt a 4096 szó megcímzéséhez, tehát minden cím közvetlen fizikai tárcím volt. 

A CPU felépítése 

Az adatok feldolgozását az aritmetikai-logikai áramkörök végezték. A vezérlő áramkörök 
dekódolták az utasításokat, vezérelték az információ haladását a rendszeren keresztül és 
gondoskodtak a tevékenységek időzítéséről. Egy óra szinkronizálta a rendszer működését. 
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A processzor több regisztert 
tartalmazott. Az adatregiszter 
(DR, data register) 40 bites 
volt. Egyszerre egy egész szót 
tudott fogadni a memóriából 
vagy oda elküldeni. A 
műveletek végrehajtása 
közben a DR tartalmazta az 
egyik operanduszt. Ugyanezen 
a regiszteren keresztül történt 
a perifériákra való adatküldés 
vagy az onnan való 
adatfogadás. Ez azt jelenti, 
hogy ha egy memóriában 
tárolt szót ki akartak iratni 
valamelyik perifériára, akkor 
azt egy utasítással beolvasták a 
DR-be, majd egy másik 
utasítással innen kiiratták. 

A DR és a memória közötti 
adatátvitelnél a memóriacímet 
a 12 bites címregiszter (AR, 
address register) tartalmazta. 

Műveletvégzésnél az 
operanduszok és az eredmény 
átmeneti tárolására szolgált az 
akkumulátor (AC, 

accumulator) és a szorzó-hányados regiszter (MQ, multiplier-qoutient). 

Miután a memóriában egy szóban két utasítást tároltak, a memóriából való olvasásnál 
egyszerre két utasítás került a processzorba. Amelyiket éppen nem kellett végrehajtani, azt 
félretették az utasításpuffer regiszterbe (IBR, instruction buffer register). 

A végrehajtandó utasítás kód részét az utasításregiszterbe (IR, instruction register) tették, 
innen dekódolta a processzor. Az utasítás címrésze az említett AR címregiszterbe került. 

Volt a gépnek még egy címregisztere, ami a következő utasítás címét tartalmazta. Ez volt az 
utasításcím regiszter vagy más néven a programszámláló (PC, program counter). Ha nem 
vezérlésátadó utasítást hajtott végre a gép, akkor a PC tartalmát minden utasítás után 1-gyel 
megnövelte, tehát alapvetően egymás utáni memóriacímeken lévő utasításokat hajtott végre a 
gép. 
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A gép utasításkészlete 

Adatátviteli utasítások: 

• memóriából adatbeolvasás az AC-be vagy az MQ-ba  
• az akkumulátor tartalmának kiírása a memóriába  
• az MQ tartalmának áttöltése az AC-be 

Feltétlen vezérlésátadás: 

• ugrás egy memóriarekesz alsó vagy felső felén tárolt címre 

Feltételes vezérlésátadás: 

• ugrás egy memóriarekesz felső felén tárolt címre, ha AC≥ 0  
• ugrás egy memóriarekesz alsó felén tárolt címre, ha AC≤ 0 

Aritmetikai: 

• az akkumulátor tartalmához egy memóriacím tartalmának hozzáadása (az eredmény az 
akkumulátorban keletkezik)  

• az akkumulátor tartalmából egy memóriacím tartalmának kivonása (az eredmény az 
akkumulátorban keletkezik)  

• az MQ tartalmának szorzása egy memóriacím tartalmával (az eredmény nagyobb 
helyiértékű része az akkumulátorban, a kisebb helyiértékű része az MQ-ban 
keletkezik)  

• az akkumulátor tartalmának osztása egy memóriacím tartalmával (a hányados az MQ-
ban, a maradék az akkumulátorban keletkezik)  

• az akkumulátor tartalmának egy bittel való eltolása balra vagy jobbra (az eredmény az 
akkumulátorban keletkezik) 

Cím-módosító: 

• az akkumulátor tartalmának beírása egy memóriacím alsó vagy felső felében lévő 
utasítás cím-részébe 

Input-output: 

• adott számú szó beolvasása a kártyaolvasóról vagy mágnesdobról egymás utáni 
memóriacímekre adott címtől kezdve  

• adott számú szó kiírása a nyomtatóra vagy mágnesdobra egymás utáni 
memóriacímekről adott címtől kezdve 

A cím-módosító utasítás kiválóan alkalmas pl. vektorokkal végzendő műveletekhez: a cím 
módosításával ugyanazt az utasítást lehetett végrehajtatni ciklusban más-más 
operanduszokkal. Ez a megoldás persze azzal jár, hogy a program maga megváltozik a futás 
során, így ha újra le kell futtatni, akkor újra az eredeti formáját kell a memóriába tölteni, a 
program nem újraindítható (nem reentrant).
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A második generációs számítógépek 

  

A tranzisztort 1947-ben fedezte fel a Bell Laboratóriumban William Shockley, aki ezért aztán 
1956-ban Nobel-díjat is kapott. A találmányt 1948-ban hozták nyilvánosságra. A tranzisztor 
tömeges alkalmazása a számítógépekben először az 1950-es évek végén történt meg. A 
tranzisztorokból épített számítógépek jelentették a második számítógép-generációt. Az első 
generációs számítógépeket az 1950-es évek végén – a 60-as évek elején váltották fel a 
második generációs számítógépek. A tranzisztorokkal ugyanis kisebb, gyorsabb és 
megbízhatóbb logikai áramköröket lehetett készíteni, mint az elektroncsövekkel. A második 
generációs számítógépek már másodpercenként egymillió műveletet is el tudtak végezni. A 
tranzisztorok sokkal kevesebb energiát fogyasztanak és sokkal hosszabb életűek. A gépek 
megbízhatósága kb. az ezerszeresére nőtt az első generációhoz képest. Kisebbek lettek az 
alkatrészek és kisebbek lettek az alkatrészek közötti hézagok is. Egyúttal sokkal olcsóbbá is 
váltak a számítógépek, emiatt nőtt az eladások száma: csak az IBM 1400-as sorozatból több 
mint 17.000 darabot helyeztek üzembe. Szaporodtak a számítógépgyártással foglalkozó cégek 
is. A második generáció korszakát kb. az 1959-1965-ös évekre lehet tenni. 

A korszak fontosabb eseményei 

1953-ban építi meg a MIT (Massachusettes Institute of Technology) kísérleti jelleggel az első 
teljesen tranzisztorizált számítógépet, a TX-0-t. 

1955-ben Jay W. Forrester a MIT-nél kidolgozza a ferritgyűrűs memóriát, a második és 
harmadik generációs gépek jellegzetes operatív tárát. 

1954-1957 között dolgozzák ki az amerikai John Backus, az IBM munkatársa vezetésével a 
FORTRAN nyelvet. 

Az 1950-es évek közepén építették az első különlegesen nagy és különlegesen gyors 
számítógépeket, népszerű nevükön a szuperszámítógépeket. Az elsők között volt a UNIVAC 
által épített LARC (Livermore Atomic Research Computer) és az IBM által készített Stretch 
(hivatalos nevén 7030). Ezeknél a gépeknél több olyan technikai megoldást vezettek be, 
amivel a számítógép tényleges, effektív sebességét növelni lehetett. Az egyik alapvető 
megoldás az egyidőben végrehajtható tevékenységek számának növelése volt. A 
legjelentősebb megoldást a párhuzamos feldolgozási (parallel processing) technikák 
jelentették. Ez a hardverben is jelentkezett (egy utasítás végrehajtása közben már kiolvasták a 
következő utasítást a memóriából, több aritmetikai-logikai egységet és utasításpuffert 
alkalmaztak, a memóriát átlapoltan használták, stb.), de a szoftverben is (multiprogramozás, 
időosztásos rendszer). Az ilyen rendszerek felügyeletére már fejlettebb operációs rendszer is 
kellett. Üzleti szempontból sem a LARC, sem a Stretch nem volt sikeres, de komoly hatásuk 
volt a későbbi számítógépekre. 

1957-ben megalakul a Control Data Corporation (CDC) azzal a céllal, hogy a Seymour Cray 
által tervezett számítógépeket gyártsa. A Model 1604 az első tranzisztorizált számítógépek 
egyike volt. 

1958-ban elkészül az ALGOL programozási nyelv definíciójának első változata. 
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1959-ben készíti el a Radio Corporation of America az RCA 501-es számítógépet. Egyes 
források szerint ez volt a világ első teljesen tranzisztorizált számítógépe. 

1960-ban publikálják a COBOL első változatát. 

Új címzési megoldás a verem (stack) használata. 1963-ban került forgalomba az English 
Electric által gyártott KDF-9 és a Borroughs által gyártott B5000. Mindkettőnél a verem 
tetején lévő adatokkal dolgoztak az utasítások és az eredményt is a verem tetejére rakták, tehát 
nem volt szükség cím megadására magában az utasításban. A B5000-nél a verem felső két 
szava gyors regiszter volt a CPU-ban, a többi része viszont az operatív tárban helyezkedett el. 
A verem kezeléséhez újfajta utasítások kellettek: a PUSH egy operatív tárban lévő szót a 
verem tetejére helyezett, a POP pedig a verem tetején lévő szót írta ki a memóriába. A verem 
használatával bizonyos aritmetikai feladatok programozása leegyszerűsödött (legalábbis gépi 
kódban vagy assembly nyelven) és a végrehajtása is felgyorsult. További előny a 
szubrutinhívások, kiváltképp a rekurzív hívások és az ilyenkor szükséges paraméterátadások 
egyszerűsödése. 

Megjelentek a valós idejű operációs rendszerek első példányai is. Az amerikai Betlehem Steel 
nevű cég az elsők egyikeként használt valós idejű rendszert a készletkezelésre és a termelés 
vezérlésére. Az American Airlines 1964-ben kezdett valós idejű helyfoglalási rendszert 
használni. 

A korszak általános jellemzői 

A processzorokban az indexregiszterek és a lebegőpontos aritmetikai áramkörök használata 
fokozatosan elterjedt. Bővült a gépek utasításkészlete, voltak már a szubrutinhívásra alkalmas 
utasítások is. 

Speciális, úgynevezett input-output processzorokat vezettek be az adatbevitel és kivitel 
felügyeletére, megszabadítva ezáltal a CPU-t sok időigényes tevékenységtől és sok 
várakozástól. 

Nemcsak a processzorral kapcsolatban hozott újat a második generáció. A korábbi 
katódsugárcsöves és késleltetővonalas memória helyett jellemzővé vált a mágnesdobos és a 
ferritgyűrűs operatív tár használata. Háttértárolóként általánossá váltak a mágnesszalagok és 
megjelent a mágneslemez, ami majdnem közvetlen hozzáférést biztosított a tárolt adatokhoz. 
Tovább tartotta helyét a lyukkártyák használata. Jobb nyomtatók, kártyaolvasók, stb. 
készültek.  

A hardver eszközök felépítésénél uralkodóvá vált a moduláris felépítés, ami a karbantartást 
nagymértékben leegyszerűsítette. 

A második generációtól kezdve számítógéprendszerről beszélhetünk, mert a memória mérete, 
a processzor típusa, a perifériák eltérők lehettek az egyes telepített gépek között, bár 
alapvetően ugyanarról az alapgépről volt szó. 

A számítógépek üzemeltetésénél jellemző megoldás volt a kötegelt (batch) feldolgozás. A 
régi számítógépeknél minden egyes felhasználói programot külön futtattak, a számítógépet 
emberi beavatkozással állították meg a program futásának végén és előkészítették a következő 
program futtatásához. Ez a megoldás, illetve az emiatt fellépő veszteségidő az akkori gépek 
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kis sebessége miatt nem okozott problémát. A gépek sebességének növekedésével azonban 
felmerült a számítógép gazdaságosabb kihasználásának igénye, a feldolgozás egyes 
lépéseinek automatikus vezérlése. Ezt valósítja meg a programok kötegelt feldolgozásával a 
batch üzemmód. Általános megoldás volt, hogy egy egész sor programot előre 
mágnesszalagra írtak, a számítógép ezeket folyamatosan, egymás után feldolgozta és az 
eredményt egy másik mágnesszalagra írta. Ehhez szükség volt egy felügyelő programra, a 
monitorra. Ez állandóan a memóriában volt és ez vezérelte a programok egymás utáni 
végrehajtását. Gyakori megoldás volt, hogy egy kisebb számítógépet használtak az ilyen 
mágnesszalagok előkészítésére és az eredmények kinyomtatására. 

A számítógépgyártók kezdtek rendszerprogramokat is adni a gépekhez. A kötegelt 
feldolgozást lehetővé tevő monitoron kívül fordítóprogramokat és szubrutin-könyvtárakat is 
szállítottak. Ez utóbbi kategóriába tartoztak a gyakori feladatok megoldására általánosan 
használható, úgynevezett utility programok, amikkel pl. fájlokat lehetett összefésülni, 
rendezni, másolni egyik tárolóeszközről a másikra, stb.  

A gépek programozásban általánossá vált az akkoriban bevezetett magasszintű nyelvek 
(ALGOL, FORTRAN, COBOL) használata. Ez egyrészt a programozási munkát 
nagymértékben egyszerűsítette, másrészt természetesen megkövetelte a megfelelő 
fordítóprogramok meglétét. 

A számítógép-rendszerekben egyre nőtt a szoftver értéke a hardverhez képest. Már ekkor 
voltak olyan rendszerek, ahol a szoftver ugyanannyiba került, mint a hardver. 

Ugyancsak a második generáció idején kezdődött a cégek információs rendszerének 
számítógépesítése. A vezetőket olyan információkkal tudták így ellátni, ami növelte a profitot 
és elősegítette a cég irányítását. 

A második generáció technikai jellegzetességeinek jó része már az elektroncsöves 
számítógépeknél megjelenik. Az 1955-ben gyártott csöves IBM 704-nek már volt 
indexregisztere és lebegőpontos aritmetikája. Ugyancsak ez volt az első olyan üzleti 
számítógép, aminek volt egy “vezérlőprogramja”, egy kezdetleges operációs rendszer. Ennek 
a gépnek a későbbi modelljei és utója, az IBM 709-es már rendelkezett input-output 
processzorral, aminek kizárólagos feladata az adatbevitel-adatkivitel irányítása volt 
(akkoriban ezt a processzort adatszinkronizátornak, később csatornának hívták az IBM-nél). 
(Az IBM 7090 és a 7094 alapjában véve a 709-es tranzisztorizált változata volt és üzletileg 
igen sikeresnek bizonyult.) 
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Egy második generációs számítógép 

Bemutatjuk egy jellegzetesnek tekinthető második generációs tudományos célú számítógép, 
az IBM 7094 felépítését (némileg egyszerűsítve). Elsősorban az előző fejezetben ismertetett 
IAS számítógéptől való lényegesebb eltérésekre térünk ki. 

Az információ tárolási formája 

A gép 36 bites szavakat használt, mindegyik szó egy fixpontos számot, egy lebegőpontos 
számot vagy egy utasítást tartalmazhatott. 

A fixpontos számok alakja megegyezett az IAS-nál tárgyalttal, csak négy számjeggyel 
rövidebb számokat tudott tárolni ez a gép. 

A lebegőpontos számok mantisszája 27 bites volt, a karakterisztikája 8 bites (a 36. bit az 
előjel). 

Input-output utasításoknál egy szó tartalmát 6 db 6 bites karakterkódként is lehetett 
értelmezni. 

Az utasítások első 21 bitje volt a végrehajtandó művelet kódja, a jobb oldali 15 bit pedig az 
operandusz címe (tehát ez a gép is egycímes volt). Ezzel 32 kilószó memóriát lehetett 
közvetlenül megcímezni. 

A CPU felépítése 

A CPU felépítése nagyban hasonlít az IAS számítógép CPU-jához, az azonos funkciójú 
regisztereket azonos módon jelöltük.  

Az IBR (utasításpuffer) szerepe magyarázatra szorul, hiszen itt egy szóban csak egy utasítás 
van. A gép memóriája két, egymástól függetlenül működő modulra volt osztva. Egyik a páros, 
másik a páratlan címeket tartalmazta és egyidőben el lehetett őket érni. Egy memóriából való 
olvasás mindig két egymás utáni tárcím tartalmát olvasta be a processzorba (egyik nyilván az 
egyik memória-modulban volt, a másik a másikban), így az egyik utasítást félre kellett tenni 
addig, amíg a másikat végrehajtják. Erre szolgált az IBR. A címek fentihez hasonló 
szétosztását független memória-modulok között átlapolásnak (interleaving) nevezik. 
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Az operátori konzol (vezérlőpult) nem a processzor része a szó szoros értelmében, de 
közvetlen hozzáférést biztosít az egyes alkatrészekhez. 

Az IBM 7094-es processzor fő újítása az indexregiszterek használata. A gépnek 7 db 15 bites 
indexregisztere volt. Az utasításkódokban egy 3 bites rész adta meg, hogy kell-e használni 
indexregisztert, és ha igen, akkor melyiket. Ha szükség volt indexelésre, akkor a tényleges 
tárcímet úgy kapták meg, hogy az AR címregiszter tartalmából a címkiszámító áramkörök 
kivonták a megadott indexregiszter tartalmát. Az indexregiszterek használatával már úgy 
lehetett ciklust szervezni, hogy a program eredeti utasításai nem változtak meg, csak az 
indexregiszter tartalmát változtatta a program. 

A gép egy másik hasznos lehetősége az indirekt címzés. Ha ez volt előírva az utasításban, 
akkor a gép a fent leírt módon ért el egy memóriacímet, de az utasítást nem annak a 
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tartalmával hajtotta végre, hanem az ott lévő adatot egy újabb címként értelmezte, és ezen az 
újabb címen lévő adattal hajtotta végre az utasítást. 

A gép utasításkészlete 

A 7094-es utasításkészlete több mint 200 utasításból állt. A következőképpen 
csoportosíthatók ezek az utasítások: 

• adatátviteli utasítások, amik egy szó átvitelére szolgáltak a CPU és a memória vagy 
két CPU-regiszer között 

• fixpontos aritmetikai utasítások 
• lebegőpontos aritmetikai utasítások 
• logikai utasítások 
• az indexregiszterek módosítására szolgáló utasítások 
• feltételes és feltétlen vezérlésátadó utasítások és az ezekhez kapcsolódó vezérlő 

utasítások 
• input-output utasítások a perifériák és az operatív tár közötti adatátvitelre (néhányat 

ezek közül a CPU hajtott végre, de jó részüket az input-output processzorok) 

Fontos adottság a szubrutinhívás lehetősége. A 7094-esben erre egy TSX kódú utasítás 
(Transfer and Set indeX) szolgált. A gép assembly nyelvén leírva: 

HIVAS TSX SUB,4 

Ez az utasítás a saját, HIVAS-sal címkézett címét beteszi a 4-es indexregiszterbe és átadja a 
vezérlést a SUB címkéjű címre, ott kell kezdődnie a szubrutinnak. A szubrutin végén a hívó 
programba való visszatéréshez ekkor például a 

TRA 1,4 

utasítást kellett kiadni (az utasításkód a transfer szó rövidítéséből származik). Ez a 4-es 
indexregiszter tartalmához hozzáad 1-et és az így kapott címre, tehát a fenti HIVAS címke 
utáni szóra adja a vezérlést. Természetesen a szubrutinnak gondoskodni kell róla, hogy 
visszatéréskor a 4-es indexregiszter még mindig a megfelelő adatot tartalmazza. 

Ez a megoldás lehetővé tette a szubrutinnak való paraméterátadást is: ha pl. két paramétert 
kell átadni, akkor az aktuális értékeket le lehet tenni a HIVAS címke utáni két szóba, ezeket a 
helyeket a szubrutin a 4-es indexregiszter segítségével megtalálja. A szubrutin végén 
természetesen ekkor a 

TRA 3,4 

utasítást kell kiadni, hogy az adatok utáni címre adódjon a vezérlés. 

Az input-output végrehajtása 

A perifériákkal való adatforgalom lebonyolítására a gépnek külön input-output processzorai 
(IOP) voltak. Ezek speciális input-output (IO) utasításokból álló IO programot hajtottak 
végre. Ezek a programok is az operatív tárban voltak elhelyezve. 
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Amikor a CPU egy program végrehajtása során adatátviteli utasításhoz érkezett, akkor a 
megfelelő IOP-nak elküldte a használandó periféria azonosítóját és a végrehajtandó műveletet 
leíró IO program kezdőcímét. Az IO program egyes utasításai megadták az átviendő szavak 
számát és a tárolásukra szolgáló memóriaterület kezdőcímét. Az adatátvitel az IOP és a 
memória között 36 bites szavanként, az IOP és a periféria között 6 bites karakterenként 
történt. Az ehhez szükséges átalakításra az IOP-nak külön “daraboló” áramköre volt. Az IO 
program tartalmazhatott az ilyen adatátviteli utasításokon kívül eszközvezérlő utasításokat (pl. 
a mágnesszalag visszatekercselése, sordobás a nyomtatón, stb.) és az IOP-nak szóló vezérlő 
utasításokat is. 

Az egyes IO utasítások befejezésének tényéről és sikeres vagy sikertelen voltáról egy 
állapotregiszter tartalmazott információt. A processzor időnként lekérdezhette e regiszter 
tartalmát, de a művelet befejezésekor az IOP egy speciális jelet, interruptot is küldhetett a 
processzornak. (Az interrupt használata nem volt általánosan jellemző a második generáció 
gépeire.) 

Ahhoz, hogy a CPU és az IOP egymástól függetlenül hozzáférhessen az operatív tárhoz, 
szükség volt egy memóriavezérlő egységre. Ez szabályozta, hogy az egyes processzorok 
igényei közül melyiket szolgálja ki a memória. Mivel a perifériák sokkal lassúbb 
működésűek, mint a CPU, a memória-elérési igények nagy része a CPU-tól érkezik. Amikor 
néha befut egy igény az IOP-tól, akkor a CPU igényét függeszti fel egy memóriaciklus idejére 
a memóriavezérlő, és ezalatt kiszolgálja az IOP-ot. Az IO ilyen szervezésű végrehajtását 
cikluslopásnak (cycle stealing) nevezik. 
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A harmadik generációs számítógépek 

 Az integrált áramkört (IC-t) 1958-ban fedezte fel Jack S. Kilby a Texas Instrumentsnél és 
Robert Noyce a Fairchild Semiconductornál. Ez az eszköz a harmadik generációs 
számítógépek jellegzetes építőeleme. A tömegtermelés 1962-ben indult meg, az első integrált 
áramköröket tartalmazó számítógépek pedig 1964-ben kerültek kereskedelmi forgalomba. 
Megjelenik a bájt-szervezés és az input-output processzor is. A számítógépek több 
tevékenységet tudnak párhuzamosan végezni. Előrelépések történnek a távadatátvitelben. Az 
integrált áramkörök tovább csökkentették a számítógépek árát, méretét és meghibásodási 
gyakoriságát. Ez tovább növelte a számítógépek iránti keresletet: az 1970-es évek elejére több 
mint 100.000 nagyszámítógépet és ugyancsak több mint 100.000 miniszámítógépet helyeztek 
üzembe. A harmadik generáció korszakát kb. az 1965-1971-es évekre lehet tenni. 

A korszak fontosabb eseményei 

Megjelenik a monitor és a billentyűzet, a lyukkártya kezd visszaszorulni. Megjelennek az első 
valódi operációs rendszerek. 

A Control Data Corporation egész sor szuperszámítógépet gyártott. Az 1964-ben megjelent 
CDC Model 6600 volt az első üzletileg is sikeres szuperszámítógép. Ezt a gépet főleg a 
kutatólaboratóriumok vásárolták. 1969-ben ezt követte a CDC 7600-as, majd utána a CYBER 
sorozat következett. Ezeket a gépeket nagyszámú, igen autonóm IOP jellemezte. A gépeknek 
több CPU-juk volt és mindegyik CPU több független, egymással párhuzamosan dolgozó 
feldolgozó egységből épült fel. 

Több számítógépben is igen nagy feldolgozási sebességet értek el pipeline processzorok 
alkalmazásával. Ilyen volt pl. a CDC STAR-100 (STring ARray computer) vagy a Texas 
Instruments által gyártott ASC (Advanced Scientific Computer). Másik említésre méltó 
szuperszámítógép az ILLIAC IV (ILLInois Automatic Computer). Ennek 64 db, egyidejű 
működésre képes aritmetikai-logikai egysége volt (itt ezeket feldolgozó elemeknek hívták), 
amiket egy közös vezérlő egység felügyelt. 1972-ben az Ames Research Center kezdte 
használni az ILLIAC IV szuperszámítógépet aerodinamikai problémák megoldására. 

A szuperszámítógépekkel ellentétes irányzat volt az 1960-as évek közepén a 
miniszámítógépek tömeges előállítása. A miniszámítógépek gyökerei az MIT-en 1963-ban 
előállított LINC (Laboratory Instrument Computer) nevű gépig nyúlnak vissza. Ez a gép 
nagymértékben befolyásolta a PDP (Programmed Data Processor) gépcsalád tervezését a 
DEC-nél (Digital Equipment Corporation). Az 1963 novemberében megjelenő PDP-1 (más 
forrás szerint PDP-5) volt az első kereskedelmi forgalomban kapható miniszámítógép. Ezt a 
gépet 1965-ben váltotta fel az igen sikeres PDP-8. Ezekkel az olcsó gépekkel a 
számítástechnika kisebb cégek számára is elérhetővé vált, egy új piaci szegmens nyílt meg. 
Lehetővé vált dedikált, állandóan csak egy feladat megoldására (például gyártásvezérlésre) 
szolgáló számítógépek alkalmazása is. 

Mérföldkőnek számít a Gene Amdahl tervei szerint készült IBM System/360-as megjelenése 
1965-ben (már 1964-ben bejelentették, de csak 1965-ben szállították először). Ez egy egész 
gépcsalád volt, amit eleve úgy terveztek, hogy a számítástechnikai teljesítmény széles skáláját 
átölelje. A család hat különböző teljesítményű modellből állt. Ezek egymással kompatibilisek 
voltak mind a hardver, mind a szoftver terén. Így megtehette azt egy cég, hogy a legolcsóbb 
olyan modellt vásárolja meg, ami éppen megfelelt pillanatnyi igényeinek, és később az 
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igények növekedésével bővítette a memóriát, nagyobb teljesítményűre cserélte a gépet vagy 
még több perifériát adott hozzá. A már kész programjait azonban változatlanul használhatta az 
új gépen is, legfeljebb a futásidő és a memóriaigény változott. 

Több szempontból is a korszak legnagyobb hatású számítógépe volt az IBM 360-as, sok 
jellegzetessége gyakorlatilag szabvánnyá vált a számítógépiparban. E gép felépítéséről a 
későbbiekben még részletesen lesz szó. 

1969-ben ennél a gépcsaládnál választották szét először a hardvert és a szoftvert: külön 
tételként jelentek meg számlázáskor (ez tovább növelte a szoftver jelentőségét) és nem volt 
kötelező együtt megvásárolni őket. Ezt a politikát a többi cég is átvette. A számítógépek 
eladása nemcsak egy működő gép átadását jelentette ezután, hanem hardverből, szoftverből, 
oktatásból, karbantartásból, konzultációból álló komplex szolgáltatás értékesítését. 

A korszak általános jellemzői 

Továbbra is jellemző a gépekre a ferritgyűrűs operatív tár, de már megjelennek a félvezetős, 
IC-kből felépülő memóriák. Először csak a ferritgyűrűs tár kiegészítéseként, majd pedig teljes 
egészében helyette használják. 

A mikroprogramozás széleskörűen elterjed. Ez egyszerűsíti a processzorok tervezését és 
növeli rugalmasságukat. 

Különböző technikákat vezetnek be a párhuzamos feldolgozásra, hogy több program együttes 
végrehajtását gyorsítsák (pipeline, multiprogramozás, stb.). 

Új megoldások születnek arra, hogy automatizálják a számítógép erőforrásainak, kiváltképp a 
memóriának az osztott használatát. 

Széles körben elterjednek az igazi operációs rendszerek. A manchesteri egyetemen készített 
és 1961-ben üzem behelyezett ATLAS számítógép az egyik első olyan számítógép volt, 
aminek már igazi operációs rendszere volt. 

Terjedtek az időosztásos rendszerek is, amik lehetővé tették, hogy interaktív, párbeszédes 
üzemmódban egyidejűleg több felhasználó férhessen a számítógéphez. 

Mikroprogramozás 

A mikroprogramozás ötlete Maurice V. Wilkestől származik még 1951-ből, és több első és 
második generációs számítógépben is alkalmazták. Igazi elterjedése azonban az IBM 360-as 
gépcsaláddal történt meg, ennek kisebb modelljei mikroprogramozottak voltak. 

Mikroprogramozott gépeknél a processzor által végrehajtandó egy gépi kódú utasítást nem 
közvetlenül, egy lépésben dolgozza fel a CPU. Ehelyett úgynevezett mikroutasítások egy 
sorozatát, egy mikroprogramot olvas be egy speciális tárolóból, és ennek utasításait értelmezi 
és hajtja végre közvetlenül a hardver. Ezek a mikroutasítások a CPU-n belül (regiszterek 
között) végrehajtandó mikroműveleteket írnak általában elő. Kívülről nézve a processzor 
továbbra is úgy viselkedik, mintha az eredeti utasítást közvetlenül egy lépésben a hardver 
hajtaná végre. 
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A mikroprogramozás nagymértékben megnöveli a gépek rugalmasságát. A mikroprogramtár 
kicserélésével egész egyszerűen megváltozik a gép utasításkészlete. Így az is megvalósítható, 
hogy egy másik gép gépi kódját közvetlenül végrehajtsa, emulálja a másik gép működését. A 
hardver és a szoftver közötti ilyen szoros kapcsolat és kölcsönhatás miatt a mikroprogramokat 
firmware-nek is szokták nevezni. 

Párhuzamos 
feldolgozás 

A párhuzamos feldolgozási 
lehetőségek javulását a 
harmadik generációs gépek 
részben azzal érték el, hogy 
több, nagy autonómiával 
rendelkező processzort 
használtak és a rendszeren 
belül rugalmas 

kommunikációt 
biztosítottak. Az ábra egy 
ilyen lehetséges megoldást 
mutat, amit a második 
generációs gépeknél már 

említett Borroughs B5000-es és ennek utódja, a B5500-as 
alkalmazott. Az operatív tárat nyolc, egymástól függetlenül 
elérhető modulra (M1…M8) bontották. Ezek egy 
memóriakapcsoló egységen keresztül kapcsolódtak két CPU-
hoz és négy IOP-hoz. A memóriakapcsoló egy 
telefonközponthoz hasonlóan működött: mind a hat 
processzornak egyidejű hozzáférést biztosított az operatív 
tárhoz, feltéve, hogy különböző modulokat akartak elérni. 
Hasonló kapcsoló áramkörök kötötték össze az input-output 
processzorokat a maximum 32 perifériával. Ez a szervezés 
lehetővé tette, hogy ennél a gépnél egyidőben több 
tevékenység történjen. 

A párhuzamosságot alacsonyabb szinten is megvalósították 
azzal, hogy egy CPU az egyes utasításokat átlapoltan olvasta 
be a memóriából vagy átlapoltan hajtotta végre azokat. Erre 
két módszer alakult ki: 

1. Egynél több azonos egységet építettek adott tevékenység, pl. az összeadás 
végrehajtására. Így egyidőben több összeadást lehetett végrehajtani. Ez a szervezés a 
tömbökkel végzett műveleteket gyorsította fel jelentősen. 

1. Pipeline szervezésű processzort építettek. 

Az ábrán egy pipeline szervezésű lebegőpontos összeadó szerkezete látható. Az összeadást 
négy független, egymás után végrehajtandó lépésre bontották. Ezek mindegyikét egy-egy 
külön egység, egy úgynevezett szegmens hajtja végre. Az egyes szegmensek az általuk 
előállított köztes eredményeket a következő szegmensnek adják át. A szegmensek egymástól 
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függetlenül, párhuzamosan működnek, így mindegyikük egy másik összeadás adott részét 
hajtja végre. Az egész pipeline így egy adott időpontban négy különböző összeadás 
végrehajtásán dolgozik, a feldolgozási képessége majdnem eléri a négy párhuzamosan 
működő, de nem pipeline szervezésű összeadó együttes sebességét. 

 

 A memória kezelése 

Multiprogramozásnál általában egy operatív 
táron több, egyidőben futó program is 
osztozik. Mivel az operatív tár mérete 
pénzügyi és technikai okok miatt korlátozott, 
általában nem fér bele egyszerre az összes 
futó program és az azok által használt összes 
adat. Ezért a memóriát dinamikusan, 
időközben változtatható módon kell az egyes 
programok rendelkezésére bocsátani. 
Gondoskodni kell arról is, hogy az adott 
pillanatban szükséges információk a 
háttértárból a memóriába töltődjenek, a 
feleslegeseket pedig időlegesen ki kell írni a 
háttértárba. Az operációs rendszerek egyik 
legfontosabb feladata a memória kezelésének 
automatikus megoldása. 

A programozó munkája viszont 
nagymértékben leegyszerűsödik, ha nem kell 
tekintettel lennie az operatív tár mérete által 
támasztott korlátokra, hanem úgy tekintheti a 
gépet, mintha egy gyakorlatilag végtelen 
méretű tárolóterülete lenne, és e fölött csak az 
ő programja rendelkezne. Ez a virtuális 
memória alapötlete. 

A virtuális tárkezelést a harmadik generáció 
újításának tekintik, bár a kezdeti formája a 
manchesteri egyetem 1940-es évek végén 
készített gépeinél már megjelent az 
úgynevezett egyszintű tár képében. 

A virtuális memória megvalósításánál 
kényelmes megoldás az, ha az operatív tárat 
fix méretű összefüggő területekre, lapokra 
osztják. Ugyanekkora méretű lapokra osztják 

a programokat és az adatterületeket is. Egy ilyen rendszernél a memória kiosztása, a 
szükségtelen területek háttértárolóra írása és a szükséges területek onnan való beolvasása 
laponként történik. Egy tipikus lapváltós algoritmus folyamatábráját láthatjuk a rajzon. Egy 
lap tartalmának kicserélése akkor történik meg, amikor a CPU által igényelt szó nincs bent az 
operatív tárban. Az illető program futása ilyenkor felfüggesztődik egész addig, amíg a kívánt 
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szót tartalmazó lap betöltődik az operatív tárba. Multiprogramozott környezetben eközben a 
processzor egy másik programot hajthat végre. Mivel a lapok cseréje alapvetően IO művelet, 
ez a CPU-tól függetlenül végrehajtható az IOP felügyelete mellett. 

A memória dinamikus kiosztásának egyszerű megoldása a bázisregiszter használata. Ez a 
regiszter a CPU-ban található és az operációs rendszer felügyeli. Egy tényleges tárcím úgy 
alakul ki, hogy a program által megadott címhez a gép hozzáadja a bázisregiszter tartalmát. 
Így a bázisregiszter tartalmának megváltoztatásával az operációs rendszer egy program 
címtartományát bármikor módosíthatja. Egy olyan memóriakezelő rendszerben, amelyik a 
lapozásos technikát használja, kényelmes megoldás ha több bázisregisztert is alkalmaznak és 
mindegyik egy-egy lap kezdőcímét tartalmazza. Ilyenkor ezeket lapregisztereknek szokták 
nevezni. 

 Ha a CPU képes párhuzamosan több szó feldolgozására is, akkor természetes igény, hogy a 
memória és a CPU között is több szót lehessen egyszerre mozgatni. Erre alkalmas megoldás 
több független memóriamodul használata a címzés átlapolásával és puffer-regiszterek 
beépítése a CPU-ba. Mindkét megoldás kezdetleges formában megvolt már az IBM 7094-nél 
is. A félvezetős memóriák fejlődésével megérte viszonylag nagyméretű gyors puffert építeni a 
memória és a CPU közé. Ezt a megoldást a mai napig használják, ez a cache. A cache 
utasítások és adatok tárolására is használható. 

 Egy harmadik generációs számítógép 

Mint már fentebb említettük, a korszak és a későbbi fejlődés meghatározó tényezője volt az 
IBM System/360-as gépcsalád. (Az RCA (Radio Corporation of America) által gyártott 
Spectra 70-es sorozat nagymértékben kompatibilis volt az IBM gépeivel.) 

 

53. ábra: 

IBM 360-as számítógép 

Maga a számítógép a két nagy szekrényben a terem közepén látható, az egyiknek az oldalán a 
korábbi generációkból örökölt vezérlőpult, amin az egyes regiszterek állapotát lehetett 
leolvasni és beállítani. A kép közepén van az operátori ún. konzolírógép: ezen keresztül 
lehetett parancsokat adni az operációs rendszernek és az üzeneteket is ide írta ki a gép. Balra 
elöl mágneslemezes egységek láthatók, a háttérben mindkét oldalon mágnesszalag-meghajtók, 
jobboldalt hátul pedig egy sornyomtató. 
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Tervezési szempontok 

A 360-as gépek tervezésénél a fő szempontok az alábbiak voltak: 

1. A sorozat tagjait egyaránt lehessen használni üzleti és tudományos feladatokra. Ezt 
nagyrészt azzal érték el, hogy sokfajta adattípust használtak és a gép mind bináris, 
mind decimális aritmetikai műveleteket el tudott végezni (ez utóbbit BCD kódolású 
adatokkal). 

1. Az egyes modellek a programok szempontjából kompatibilisek legyenek, így az a 
felhasználó, aki egy kisebb teljesítményű gépet vásárol, az igények növekedésével 
könnyen tud átállni egy nagyobb gépre. A gépcsalád összes tagja ugyanazt az 
utasításkészletet használta, bár a hardver megvalósítás eltérhetett egymástól. A család 
kisebb tagjai mikroprogramozott CPU-t használtak, a nagyobbaknál minden funkciót 
hardverben oldottak meg. 

1. A gépek felépítése nyitott legyen abban az értelemben, hogy új vagy kiegészítő 
egységeket, pl. processzorokat vagy perifériákat könnyen lehessen a rendszerhez 
csatlakoztatni. Ez a célkitűzés nagyban meghatározta az input-output rendszert. Több 
különböző IO processzort (a saját szóhasználatukban  

csatornát) használtak, a perifériák és az IOP-ok csatlakozását pedig egységesítették.  

1. A rendszer alkalmas legyen multiprogramozásra. Erre a célra egy nagy, összetett 
operációs rendszert, az OS/360-at fejlesztették ki. 

Az alábbi táblázat a 360-as gépcsalád egy kicsi és egy nagy tagjának paramétereit hasonlítja 
össze: 

Alrendszer Paraméter Model 30 Model 70 
A memória ciklusideje 2 µ s 1 µ s 
A memória-busz szélessége 8 bit 64 bit 
Az átlapolt 
memóriamodulok száma 

1 2 

Maximális adatátviteli 
sebesség 

4 Mbit/s 128 Mbit/s 

Operatív 

tár 

Ciklusidő 1 µ s 0,2 µ s 
A regiszterek felépítése ferritgyűrűs félvezetős 
A belső busz szélessége 8 bit 64 bit 

CPU 

Relatív számítási sebesség 1 50 
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A rendszer felépítése 

Az ábrán egy tipikus 360-as gép általános felépítése látható (a későbbi 370-es sorozat 
ugyanilyen szerkezetű volt). Igen nagy a hasonlóság a korábbi IBM 7094-es géphez. 

Itt kétfajta IOP-ot 
használtak, a multiplexer 
(vagy multiplexor) 
csatornát és a szelektor 
csatornát. A multiplexer 
csatorna több perifériát is 
ki tudott szolgálni olyan 
módon, hogy az eszközök 
és az operatív tár közötti 
adatátvitelt átlapolta, 
multiplexelte. Erre a 
csatornára kapcsolták a 
lassú perifériákat 
(nyomtató, kártyaolvasó, 
kártyalyukasztó), mert az 
eszközök fizikai sebessége 
megengedte, hogy közben 
az IOP más igényeket is 
kiszolgáljon. A szelektor 
csatorna viszont csak egy 
hozzá kapcsolt eszköz 

kiszolgálásával 
foglalkozott egyidejűleg. Erre kapcsolták a gyors perifériákat, tipikusan a mágneslemezeket. 
Mindegyik IOP egy egységes szerkezetű buszra, az úgynevezett I/O interfészre csatlakozott. 
Ezt a buszt közösen használták az adott IOP-ra kapcsolt eszközök. Mindegyik eszközhöz, 
illetve az azonos típusú eszközök egy csoportjához volt még egy helyi vezérlő egység, ami 
már az adott fajta perifériára jellemző felépítésű volt. 

 A memória szervezése, adatformátumok 

A memória bájt szervezésű volt, azaz a bájt volt a legkisebb elérhető egység és minden 
bájtnak saját címe volt. Használatos fogalom volt még a szó, ami 4 szomszédos bájtot 
jelentett. Ugyancsak használták a félszót (2 bájt) és a duplaszót (8 bájt). 

A numerikus adatokat négy alakban lehetett tárolni: fixpontos bináris (2 vagy 4 bájt), 
lebegőpontos bináris (4, 8 vagy 16 bájt), zónázott decimális (1 számjegy/bájt) és pakolt 
decimális (2 számjegy/bájt). A decimális adatok változó hosszúságúak lehettek, a 
számjegyeket a BCD kódjukkal tárolták. A fixpontos bináris számokat kettes komplemens 
formában tárolták. A bináris számokat tudományos alkalmazásokhoz szánták, a decimálisakat 
pedig üzleti alkalmazásokhoz. A decimális számokkal való számolásra a processzornak külön 
decimális aritmetikai áramkörei voltak. 

Az alfanumerikus adatok változó hosszúságúak lehettek. Egy bájtban egy karaktert tároltak, 
általában EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) kóddal. 
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A CPU felépítése 

Az IBM 360-as (és a 
későbbi 370-es) gépcsalád 
jellemző CPU-felépítése az 
ábrán látható. Az 
aritmetikai-logikai egység 
három különböző funkciójú 
részre osztható: 

1. Fixpontos 
műveletek 
végrehajtása, 
beleértve az egész 
számokkal 
végzendő 
aritmetikai 
műveleteket és a 
címkiszámítást i 

s.  

1. Lebegőpontos 
műveletek. 

1. Változó hosszúságú operanduszokkal végzett műveletek, ide értve a decimális 
aritmetikai műveleteket és a string-műveleteket. 

A processzorban kétféle, egymástól független regiszter-garnitúra szolgált az adatok és a 
címek tárolására. Volt 16 db általános célú regiszter, amikben az operanduszokat és az 
eredményeket lehetett tárolni, de indexregiszterként is lehetett használni őket. A lebegőpontos 
műveletekhez külön volt 4 db lebegőpontos regiszter. Ezek az általános célú és lebegőpontos 
regiszterek a korábbi gépek akkumulátorát és szorzó-hányados regiszterét is helyettesítették. 
A DR adatregiszter, az AR címregiszter és az IR utasításregiszter funkciója megegyezik a 
korábbi gépeknél látottal.  

Egy külön regiszter van a programállapot-szó (PSW, Program Status Word) tárolására. Ez a 
korábban látott utasításszámláló regiszter, a PC kiterjesztéseként is felfogható. A 
következőként végrehajtandó utasítás címén kívül a PSW arról is tartalmazott információt, 
hogy a CPU milyen interruptra reagálhat. A PSW-t alapvetően az interruptok feldolgozására 
szánták. Interrupt esetén a CPU a PSW-t elteszi az operatív tárba, majd onnan egy új PSW–t 
tölt be. Ez természetesen egy új címet tartalmaz a következő végrehajtandó utasításhoz, tehát 
így hívódik meg a megszakítást lekezelő program. E program végrehajtása után a régi PSW 
visszatölthető a memóriából, és így a megszakított program végrehajtása folytatható. 

A CPU többfajta állapotban lehet. Amikor az operációs rendszer egy rutinját hajtja végre, 
akkor supervisor állapotban van. Bizonyos utasításokat csak ebben az állapotban lehet 
végrehajtani. A felhasználói programok végrehajtásakor a CPU program állapotban van, ez 
az általános helyzet. A CPU állapotát a PSW egy részének tartalma szabja meg. 
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A PSW tartalmazott egy kulcsmezőt is, amivel a memória védelmét oldották meg. Az operatív 
tárat 2 kbájtos blokkokra osztották és mindegyik blokkhoz meg lehetett adni egy memória-
kulcsot. Ez a kulcs az adott blokkhoz való hozzáférést engedélyezte (csak olvasható, írható és 
olvasható, vagy egyik sem). Amikor egy utasítás egy tárcímre hivatkozott, az utasítás csak 
akkor hajtódott végre, ha a PSW-ben lévő kulcsmező tartalma megegyezett az elérendő 
memória-blokk kulcsával. 

Utasításkészlet 

Az IBM 360-as gépcsalád utasításai 2, 4 vagy 6 bájt hosszúak lehettek és egy, kettő vagy 
három címet tartalmaztak. Öt különböző típusú utasítás van az operanduszok helyének 
megfelelően: 

1. RR (register-register) utasítások. Az R1 és R2 operandusz egy-egy általános célú 
regiszterben van. Az eredmény az R1-be kerül. 

1. RX (register-index) utasítások. Az egyik operandusz az R1 regiszterben van, a másik 
az operatív tárban. A címe X2+B2+D2 formában kapható meg, ahol X2 egy 
indexregiszterként használt általános célú regiszter tartalma, B2 egy bázisregiszterként 
használt általános célú regiszter tartalma, D2 pedig egy 12 bites relatív cím (eltolás, 
displacement) és magában az utasításban van. Az eredmény az R1-be kerülhet. 

1. RS (register-storage) utasítások. Két operandusz általános célú regiszterekben van, a 
harmadik az operatív tárban. 

1. SI (storage-immediate) utasítások. Az egyik operandusz a memóriában van, a másik 
magában az utasításban. Ez utóbbi tehát nem egy cím, hanem maga a konkrét adat. 

1. SS (storage-storage) utasítások. Mindkét operandusz az operatív tárban van. Az 
operanduszok változó hosszúságú adatok, az utasítás a kezdőcímüket és a hosszukat 
tartalmazza. 

Az utasítások funkcióját tekintve megvoltak a korábban is említett fő típusok: adatátviteli, 
aritmetikai, elágazó és IO utasítások. A különböző utasításkódok száma majdnem 200 volt. 
Ennek jó része abból adódott, hogy egy utasításnak, pl. az összeadásnak különböző altípusai 
voltak az operanduszok típusának megfelelően. 

Voltak újfajta utasítások is. Volt utasítás pl. arra, hogy adott mennyiségű adatot az operatív tár 
egyik részéből a másikba mozgassanak. Sok utasítás volt a különböző típusú adatok közötti 
konverzióra is. Logikai műveleteket is végre lehetett hajtani. Volt egy csoport úgynevezett 
privilegizált utasítás, amelyeket csak a CPU supervisor állapotában lehetett végrehajtani. Ezek 
szolgáltak a PSW módosítására, a memóriavédelmi kulcsok beállítására, stb. 
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A negyedik generáció 

Az 1970-es évek közepe óta számíthatjuk az idejét és a mai napig tart. A gépek igen nagy 
integráltságú (VLSI, Very Large Scale Integration) áramkörökből épülnek fel. Általánossá 
válik a félvezetős, integrált áramkörökből készült memória is. Nincsenek alapvető változások 
a számítógépek szervezésében, a korábban már bevezetett megoldásokat tökéletesítik. Az új 
technológiának köszönhetően tovább csökken a hardver ára, egy számítógéprendszer árának 
már akár 75%-a is lehet a szoftver. A számítógépek programozása szinte kizárólag magas 
szintű nyelveken történik. A távadatátvitel lehetővé teszi gyakorlatilag bármelyik két gép 
összekapcsolását és napjainkra már szinte mindegyik számítógép kapcsolódik valamilyen 
hálózathoz. Megjelenik a mikroprocesszor, majd ezt felhasználva megjelenik és rohamosan 
elterjed a személyi számítógép. Általánossá válik használatuk szövegszerkesztésre, 
táblázatkezelésre, grafikára, adatbáziskezelésre, stb.  

A korszak fontosabb eseményei 

1970-ben jelentik be az IBM System/370-es gépcsaládot, ami meghatározó volt a negyedik 
generáció elején. A család elnevezésében a 70 a hetvenes évekre utal, míg a korábbi 360-as 
gépcsalád az 1960-as évek számítógépe volt. Ennek a szervezése igen nagymértékben 
megegyezik a korábbi 360-as gépcsaládéval (lásd az előző fejezetet), de több 
teljesítményjavító megoldást is beleépítettek. A gépcsalád népszerűségére jellemző, hogy más 
gyártók is építettek velük kompatibilis számítógépeket: az Amdahl Corporation által készített 
470-es sorozat és az Itel Corporation által készített AS (Advanced System) sorozat is ebbe a 
gépcsaládba tartozik. 

 

Az első mikroprocesszor, az egyetlen IC-ben realizált processzor 1971-ben készült. Ted Hoff, 
a Stanford University mérnöke tervezte. Az Intel készítette, egy 7 mm oldalhosszúságú 
négyzet alakú szilíciumlapkán 2300 tranzisztort tartalmazott. év közepén valósult meg az LSI 
(large-scale-integration), majd később a VLSI (very-large-scale-integration) áramkörök 
bevezetésével. 
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1972-ben elsőként jön ki az IBM 370-es család néhány tagja teljesen félvezetős memóriával. 

1972-ben az Ames Research Center elkezdi használni az ILLIAC IV szuperszámítógépet 
aerodinamikai problémák megoldására. 

1972-ben megjelennek az első tudományos célú zsebszámológépek. 

1973-ban az R2E nevű francia cég bemutatja az első mikroszámítógépet, a MICRAL-t. 

1974-ben forgalomba kerül az első programozható zsebszámológép, a Hewlett-Packard által 
gyártott HP-65. 

1974-ben megjelenik az első személyi számítógépe, az Altair 8800. 

1974-ben a Stanford Egyetemen üzembe helyezik a számítógépes orvosi diagnosztikai 
rendszert. 

1976-ban üzembe helyezik az első Cray-1 szuperszámítógépet. 

Az 1970-es években jelenik meg az interaktív számítógépes tervezés. 

1979-ben készült el a VisiCalc, az első táblázatkezelő program. 

1981-ben jelenik meg az IBM PC, aminek leszármazottai mai életünk meghatározó elemei. 

A Time magazin évente kitüntet valakit, aki az adott évben előre vitte valamiben a világot. 
1982-ben a számítógép kapta a “Man of the Year” címet. 

 

A korszak általános jellemzői 

Az operatív tár mérete jelentősen nő: egy közepes második generációs gép (IBM 1401) 
memóriájának mérete jellemzően 4 és 16 kbájt között volt, a negyedik generációs IBM 4341-
nek már ezerszer akkora, 4-16 Mbájt volt a memóriája. 

A gépek mérete, energiafogyasztása és ára jelentősen csökken, a teljesítményük és 
megbízhatóságuk nő. Általános a másodpercenkénti néhány millió utasítás végrehajtása. 

Általánossá váltak a közvetlen géphozzáférést lehetővé tevő perifériák: billentyűzetek, 
képernyők, fényceruzák, egerek, vonalkódolvasók. Az operációs rendszerek ennek a 
felhasználási módnak megfelelően fejlődnek tovább. 

Egyszerűbbé válik a gépek használata. Elterjednek az adatbáziskezelők, táblázatkezelők, 
szövegszerkesztők.  

Az 1980-as évek közepére már több millió számítógépet használnak világszerte. Ezek nagy 
része személyi számítógép. 
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Jellemző gépkategóriák az 1980-as évek közepén: 

Szuperszámítógép: legismertebb típus a CYBER és a Cray (a CYBER-t a CDC gyártja). A 
Cray a kiépítéstől függően akár 20 millió dollárba is kerülhet. Speciális födém kell alá, hogy 
elbírja a súlyát. A vételi ár tartalmazza két teljes munkaidőben foglalkoztatott karbantartó 
mérnök díját is a gép egész élettartamára. Az installált szupeszámítógépek száma nem éri el 
ekkor még a 150-et. 

Nagyszámítógép (mainframe): nagy cégeknél (bankok, kereskedő és gyártó cégek, 
kormányhivatalok) ezek végzik az adatfeldolgozás zömét. A jellemző áruk 400.000 és 
1.000.000 dollár között van. Üzemeltetésük klimatizált helyiségben történik. Jellemző 
gyártók: IBM, Borroughs, Digital Equiptment Corporation (DEC), Control Data Corporation 
(CDC). 

Miniszámítógép: kisebbek, lassabbak és olcsóbbak a nagygépeknél. Nincs különleges 
környezeti működési feltételük, az iroda sarkában is állhatnak. Jellemző áruk 20.000-40.000 
$. 

Mikroszámítógép: mikroprocesszort használt. Személyi számítógépnek is nevezik. Nagygépre 
kötve lehetővé teszik a munka megosztását a nagygép és a mikrogép között. Vannak 
hordozható gépek is. A méret csökkentésének a billentyűzet és a képernyő használható 
méreten tartása szab korlátot. 

 

A Cray szuperszámítógép 

Seymour Cray eredetileg a CDC-nél (Control 
Data Corporation) dolgozott 
szuperszámítógépek fejlesztésén. 1972-ben 
otthagyta a CDC-t és kb. fél millió dollár saját 
tőkével plusz vállalkozók által befektetett 2 
millió dollárral megalapította saját cégét, a 
Cray Research-öt.  

Az első általa tervezett szuperszámítógép, a 
Cray-1 1976-ban került kereskedelmi 
forgalomba. Mintegy hétmillió dollárba került, 
csak kormányhivatalok és igen nagy cégek 
tudták megvenni. Ez volt az első olyan 
számítógép, amely képes volt másodpercenként 
több mint százmillió lebegőpontos műveletet 
végrehajtani (kb. 160 milliót). Az 
alapműveletek végrehajtási ideje 12,5 ns. A gép 
részben párhuzamos feldolgozást alkalmaz. A 
memóriája félvezetőkből készült. A sok 

megoldandó technológiai probléma közül ez egyik legfontosabb az volt, hogy hogyan 
vezessék el a nagysebességű áramkörök által termelt hőt. Ezt úgy oldották meg, hogy az 
áramköröket freonnal hűtött függőleges lapokra szerelték. Azóta építettek ugyan gyorsabb 
számítógépeket is, de a Cray-1-et azóta is használják összetett problémák matematikai 
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tanulmányozására (ilyen problémák például a beszédfelismerés, az időjárás előrejelzése, 
valamint a fizikai és a kémia alapkérdései).  

A Cray-1 a teljesítmény nem hivatalos mértékegységeként is nyomot hagy maga után: néhány 
új szuperszámítógépet 1000 Cray teljesítményűre terveznek. 

Az imponáló teljesítményadatok ellenére mindennapjaink meghatározó számítástechnikai 
tényezői mégsem az egyre tökéletesebb szuperszámítógépek, hanem az ellenkező véglet, a 
személyi számítógépek. 

Mikroprocesszorok 

Az integrált áramkörök előállítására használt LSI (Large-Scale Integration) technológia 
lehetővé tette, hogy a CPU-t egyetlen IC-ben valósítsák meg. Ez a mikroprocesszor. 

Az első kereskedelmi forgalomba kerülő mikroprocesszor az Intel által készített 4004 volt 
1971-ben. A processzor 4 bites volt, azaz 4 bitet tudott párhuzamosan feldolgozni. Összesen 
45 utasításból állt az utasításkészlete. 

Aztán több cég is előállította a saját mikroprocesszorait. A 4 bites mikroporcesszorok után 
megjelentek a 8, 16, 32, majd a 64 bites mikroprocesszorok. 

1973-ban jelent meg a 8 bites Intel 8080-as mikropocesszor, ami sok évre meghatározó volt 
az újabb processzorok fejlesztésében és a személyi számítógépek gyártásában. Ennek a 
processzornak 16 címvonala volt, így 64 kilobájt memóriát tudott megcímezni. A műveleteket 
azonban 8 bites adatokon tudta csak elvégezni, a belső busz is 8 bites volt. Az aritmetikai 
áramkörök fixpontos bináris és decimális számok összeadását és kivonását tudták elvégezni, a 
szorzást, osztást és a lebegőpontos műveleteket külön programozni kellett.  

Az ábra az Intel 8080-as mikroprocesszor szerkezetét mutatja. Az akkumulátoron (AC) kívül 
a gépnek 6 darab 8 bites általános célú regisztere volt (B, C, D, E, H, L). A (B, C), (D, E) és 
(H, L) párokat egyetlen 16 bites regiszterként is lehetett kezelni címek tárolására. A 
processzort úgy tervezték, hogy bárhol az operatív tárban képes volt egy vermet kezelni, amit 
a szubrutinhívások és a megszakítások kezelésének egyszerűsítésére szántak. A 16 bites 
verem-mutató a verem tetején lévő első szabad helyre mutatott. 

A 8080-as egyik fogyatékossága az indexregiszter hiánya. Ez sok más kortársánál is 
hiányzott, de már a korai mikroprocesszorok között is volt indexelt címzési lehetőség például 
a Motorola 6800-asnál. 

Az Intel 8080 utasításkészlete 72 utasításból állt. Változó hosszúságú utasításokat használt, 
voltak egy, kettő és három bájt hosszú utasításai is (a három bájt elegendő az utasításkód és 
egy 16 bites cím megadására). Minden szokásos utasítás-típus megtalálható volt itt, beleértve 
a veremkezelő utasításokat is. Az IO műveleteket a 8080 közvetlenül saját maga végezte. A 
perifériák egy címezhető puffer-regiszteren keresztül kapcsolódtak a cím- és adatbuszra. Két 
utasítás, az IN és az OUT szolgált arra, hogy egy bájtot átvigyen az akkumulátor és a puffer-
regiszter között. 
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Az FR flag-regiszter 5 darab flip-flopot tartalmazott. Ezek jeleztek bizonyos körülményeket, 
pl. egy művelet eredményének előjelét vagy a túlcsodulást. A flagek tartalmát feltételes ugró 
utasításokkal lehetett lekérdezni. 

Az aritmetikai műveleteket 
(alapvetően az összeadást és 
kivonást) 8 bites adatokon 
hajtotta végre a 8080. Ez a 
nyolc bit tartalmazhatott egy 
8 bites bináris számot vagy 
egy kétszámjegyű decimális 
számot (BCD kódolással). 
Mindkét fajta operandusz 
esetén ugyanazt az utasítást 
használták pl. az összeadás 
elvégzésére. Ez bináris 
számok esetén helyes 
eredményt adott, decimális 

számok esetén azonban nem. Ilyenkor az aritmetikai művelet elvégzése után még ki kellett 
adni egy DAA (Decimal Adjust Accumulator) utasítást, ami az eredmény helyes decimális 
formáját kialakította. 

Mint látható, a 8080-as szolgáltatásai nagyjából az első generációs számítógépekkel vethetők 
össze. Nem összehasonlítható azonban az áruk: egy mikroprocesszort már néhány dollárért 
meg lehet venni. Ezért még olyan helyeken is, ahol korábban speciális logikai áramöröket 
használtak (pl. egy automata mosógép vagy egy közlekedési lámpa vezérlésénél), most már 
megérte mikroprocesszort alkalmazni megfelelően megírt programmal. Ez a megoldás 
általában jelentős költségcsökkenéssel járt és így növelte a mikroprocesszorok iránti igényt. 

A személyi számítógépek (Personal Computer, PC) megjelenése 

1974-ben (más források szerint 1975-ben) egy Micro Instrumentation Telemetry Systems 
(MITS) nevű cég Albuquerque-ben (New Mexico) piacra dobta az Altair 8800 nevű személyi 
számítógépet egy összeszereletlen készlet formájában. A készlet nem egészen 400 dollárba 
került. Az információ bevitelére a gépnek nem billentyűzete volt, hanem csak egy 
kapcsolótáblája. Ez volt az első, kimondottan személyes felhasználásra tervezett asztali 
számítógép. Igaz ugyan, hogy az Altair kapacitása 1%-a sem volt a Hewlett-Packard 1991-
ben kiadott, egy tenyérben elférő számítógépének, de ez a gép indította el a számítógépes 
elektronika máig tartó forradalmát.  

A mikroszámítógép-készlet iránt hirtelen olyan nagy kereslet alakult ki, amire senki sem 
számított. Számtalan kis cég alakult az új piac igényeinek kielégítésére. Az első nagyobb 
elektronikai cég, amely belekezdett személyi számítógépek gyártásába és árusításába, a Tandy 
Corporation (Radio Shack) volt. Ők 1977-ben kezdték árusítani számítógépüket, amellyel 
hamarosan uralkodóvá váltak a piacon. Gépüknek két vonzó tulajdonsága volt: egy 
billentyűzet és egy katódsugárcsöves monitor. A gép népszerűségéhez az is hozzájárult, hogy 
programozni lehetett és a felhasználó mágneskazettákon tárolni tudta az információt.  
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Sok hardvergyártó kezdett ezután kész személyi számítógépeket árulni, a szoftverfejlesztők 
pedig olyan programok készítésétbe fogtak, amelyekkel ezek a számítógépek alkalmasak 
voltak szövegszerkesztésre, adatfeldolgozásra és rajzolásra. 

Nem sokkal a Tandy számítógépének 
megjelenése után két mérnök-programozó 
(Stephen Wozniak és Steven Jobs) Apple 
Computers néven alapított egy 
számítógépgyártó céget. Az első Apple 
számítógépet 1977-ben adták el. A 
számítógépeiken alkalmazott újítások között 
volt a kiterjesztett memória, az adatok és 
programok tárolására szolgáló olcsó 
lemezmeghajtó és a színes grafika. Az Apple 
lett az Egyesült Államok történelmének 
leggyorsabban növekvő cége. Az ő sikerük is 
sokaknak ösztönzést jelentett, hogy ezen a 
területen próbálkozzanak. Az évtized végére a 
személyi számítógépes piac teljesen kialakult. 

1979-ben jelent meg a VisiCalc, az első 
táblázatkezelő program. Ezzel már a 

programozásban gyakorlatilag teljesen járatlan emberek is komoly és összetett problémák 
megoldására tudták a számítógépet használni. Igen fontos tényező volt a mikroszámítógépek 
robbanásszerű elterjedésében. 

1981-ben az IBM piacra dobta saját mikroszámítógépét, az IBM PC-t. Bár nem használta fel a 
legújabb technológiákat, a PC mérföldkővé vált a számítástechnikában. Bebizonyította, hogy 
a mikroszámítógép nemcsak egy divatos irányzat, hanem az üzleti élet szükséges eszköze. 
További érdeme,hogy olyan operációs rendszert használt (DOS), amely hozzáférhető volt a 
többi számítógépgyártó cég számára is, és így a piac szabványosodásához vezetett. 

Ugyancsak 1981-ben készítette el Adam Osborne az első hordozható mikroszámítógépet, az 
Osborne 1-et. A gép súlya kb. 11 kg volt, a memóriája 64 kB kapacitású és 1.795 dollárért 
árulták. 

A személyi számítógép olyan olcsó, hogy egy magánszemély is könnyűszerrel megveheti. 
Ráadásul minél többet vesznek belőle, annál olcsóbb, hiszen a nagy sorozatú gyártás minden 
termék árát leviszi. Beindult egy olyan folyamat, ami a mai napig tart: olcsóbban lehtett 
számítógépeket előállítani, ezért olyan helyeken is kifizetődő volt az alkalmazásuk, ahol 
korábban nem. Ezért sok számítógépet lehetett eladni, több mikroprocesszort kellett gyártani, 
így a számítógép még olcsóbb lett. Ezért még több helyen lehetett használni, ezért még többet 
gyártottak, ezért még olcsóbb lett, és így tovább. 

A további fejlődés 

Az 1980-as években a számítógépek rohamléptekkel váltak egyre kisebbé, jobbá és olcsóbbá. 
A nagyobb teljesítményű hardver összetettebb, könnyebben kezelhető programok készítését 
tette lehetővé. Ezért a számítógépek egyre gyorsabb processzorokkal, egyre nagyobb 
háttértárakkal és egyre nagyobb memóriával készültek.  
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Az 1980-as évek közepén több fontos lépés is történt a mikroszámítógépek történetében. Az 
egyik a nagyteljesítményű 32 bites mikroprocesszorok bevezetése volt. Ezek már alkalmasak 
voltak fejlett többfelhasználós és multitaszkos operációs rendszerek megfelelő sebességű 
futtatására. Ezáltal egyrészt megszűnt a mikroszámítógépek és a miniszámítógépek közötti 
különbség, másrészt az irodai asztalra olyan számítástechnikai teljesítmény került, amely a 
kisvállalkozások és a legtöbb közepes vállakozás összes üzleti igényét kielégítette. 

Egy másik újítás az egyszerűbb, felhasználóbarát módszerek bevezetése volt a 
mikroszámítógépek működésének vezérlésére. A hagyományos, parancsvezérlésű operációs 
rendszert felváltotta a grafikus felhasználói felület (graphical user interface, GUI). Az ilyen 
felületet használó gépeknél, mint pl. az Apple Macintoshnál (majd később a Windowst futtató 
IBM PC-knél) a felhasználónak csak egy ikont kell a képernyőről kiválasztani egy funkció 
végrehajtásához. Ma már beszédvezérlésű gépek is léteznek: a felhasználó a köznapi beszéd 
szavaival, annak nyelvtani szabályai szerint beszélve adhat parancsot a számítógépnek. 

1992-re a számítógépgyártás vált a világ leggyorsabban fejlődő iparágává.  

1994-ben a világon mintegy 120 millió IBM-kompatibilis személyi számítógépet használnak. 
A fő felhasználó már nem az állami apparátus, hanem a magánszektor. 30 éve még az 
Egyesült Államok kormánya vásárolta meg az ország számítógép-termelésének 62%-át, ebben 
az évben már ez az arány nem éri el a 4%-ot. Bár ebben az évben az USA kormánya több 
mint 25 milliárd dollárt költ számítógépekre és számítástechnikai szolgáltatásokra, mégis csak 
4 évente tudja lecserélni számítógépeit, szemben a magánszektorra jellemző 13 hónappal. 

Az alábbi táblázat jellemzi a számítógépek gyors elterjedését. Az Egyesült Államokban 
kiskereskedelmi forgalomba került számítógépek adatait tartalmazza (forrás: Electronic 
Industries Association Consumer Electronic U.S. Sales, 1982-94). 

Év Mennyiség 

(1000 db) 

Érték 

(millió dollár) 

Számítógéppel 
rendelkező 
háztartások (%) 

1982 1 550 1 375 NA 
1983 3 750 2 070 7 
1984 3 975 2 385 13 
1985 3 200 2 175 15 
1986 2 950 3 060 16 
1987 3 125 3 100 20 
1988 3 500 3 340 21 
1989 3 900 3 711 22 
1990 4 000 4 187 27 
1991 3 900 4 287 29 
1992 4 875 5 575 34 
1993 5 850 6 921 35 
1994 6 552 8 021 37 
1995 7 340 8 514 NA 
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Az ötödik generáció 

Japánban egy 1981 októberében tartott konferencián jelentettek be egy új állami kutatási 
tervet. A japán kormány 1982 áprilisában megalakította az Institute for New Generation 
Computer Technology (ICOT) nevű intézményt a számítástechnikai kutatások végzésére, 
egész pontosan az FGCS (Fifth Generation Computer Systems) projekt vezetésére. Sok ezer 
mérnököt foglalkoztattak Tokió külvárosában a munkán. Ennek az új—szerintük az ötödik—
generációnak fontos alkotórésze lesz a mesterséges intelligencia, a szakértői rendszerek, a 
szimbólumokkal való műveletvégzés. Intelligens számítógép létrehozása a cél, amelyik lát, 
hall, beszél és gondolkodik. Képes asszociálni, tanulni, következtetéseket levonni és dönteni. 
Hardver oldalról ennek az előfeltételét a párhuzamos feldolgozásban látják. 

A japánok a munkát 10 évre tervezték. Az első három év feladata a tervek szerint egy 
PROLOG nyelvű olcsó személyi munkaállomás kidolgozása, ami több ezer objektumból és 
több ezer szabályból álló tudásbázist tud kezelni, másodpercenként mintegy egymillió logikai 
következtetést (logical inferences per second, LIPS) tud levonni. Ebből a gépből aztán egy 
éven belül kereskedelmi terméknek kell születni. 

A következő, 4 éves időszak a kisérletezésé és a rendszerintegráció első lépéseié. A 
párhuzamos feldolgozás fő problémáit is ezekben az években kellett megoldani. 

Az utolsó három évet a végső prototípus megépítésére és a további rendszerintegrálásra 
tervezték. 

Az eredményt az 1990-es évek elejére várták: egy olyan gépet, amelynek sebessége 
egymillió-egymilliárd LIPS, a tudása több tízezer következtetési szabályt és több százmillió 
objektumot foglal magába (ez utóbbi nagyjából az Encyclopaedia Britannica ismeretanyaga), 
megérti a köznapi nyelven beszélt és írott szöveget és értelmezni tudja a grafikus adatbevitelt. 

A fejlesztést 1993 márciusában zárták le és sikeresnek értékelték. Értékelésük szerint 
létrehozták az ötödik generációs számítógép prototípusát és létrehozták a gyártásához 
szükséges technológiát. Ez a prototípus a világ leggyorsabb és legnagyobb olyan 
számítógéprendszere, amely tudásalapú információfeldolgozásra képes. 
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A gép “lelkét” a 
párhuramos következtető 
gépek (parallel inference 
machine, PIM) alkotják. 
Ezeknek a PIM-eknek a 

programozására 
kifejlesztették az igen 
termelékeny KL1 nevű 
párhuzamos logikai 
nyelvet. Elkészítették a 
párhuzamos folyamatok 
követésére és a bennük 
való hibakeresésre 
szolgáló eszközöket is. 
Ebben a programozási 
környezetben különböző 
alkalmazásokat is 
kifejlesztettek. 

Az FGCS projekt után 
1993-ban egy új kétéves 
FGCS Follow-on Project 
nevű kutatásba kezdtek. 
Ennek célja a KL1 
programozási környezet 
és több ezzel készült 

programrendszer 
átültetése volt UNIX alapú soros és párhuzamos működésű számítógépekre. Ezzel az volt a 
céljuk, hogy az elért eredményeiket elterjesszék. 

Az FGCS keretében kifejlesztett főbb programrendszereket nyilvánosságra hozták ICOT Free 
Software (IFS) néven, az Interneten kereszül hozzá lehet férni. 

1995-ben az új kutatómunka is sikeresen zárult. Ekkor, 13 éves kutatómunka után 
felszámolták az ICOT-ot. Az elért eredményeket a Japan Information Processing 
Development Center (JIPDEC) gondozza tovább. 
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A számítógép-generációk jellemzőinek összefoglalása 

Annak érzékeltetésére, hogy az egyes generációk között nem húzható meg éles választóvonal, 
a korszakokra kétfajta (a szakirodalomban egyaránt előforduló) időkorlátot is megadunk. 

Első generáció (1951-1959) (1946-1954) 

Aktív áramkör: elektroncsövek 
Sebesség: 300 szorzás / s 
Operatív tár: akusztikus, CRT, mágnesdob 
Háttértár: mágnesszalag, mágnesdob 
Adatbevitel: lyukszalag, lyukkártya 
Adatkivitel: lyukkártya, nyomtatott lista 
Hardver: fixpontos aritmetika 
Méret: terem, szoba 
Szoftver: gépi kód és assembly, a felhasználó által írt programok 
Egyéb: az operátor kapcsolók beállításával vezérli a gépet, kötegelt feldolgozás 

 

Második generáció (1959-1965) (1955-1964): 

Aktív áramkör: tranzisztorok 
Sebesség: 200.000 szorzás / s 
Operatív tár: ferritgyűrű 
Háttértár: mágnesszalag az általános, megjelenik a mágneslemez 
Adatbevitel: lyukkártya, mágnesszalag 
Adatkivitel: lyukkártya, nyomtatott lista 
Hardver: lebegőpontos aritmetika, indexregiszter, IO processzor 
Méret: szekrény 
Szoftver: assembly nyelv és magasszintű nyelvek, kész programkönyvtárak, batch monitor 
Egyéb: az operátor alapvetően a lyukkártyákat adagolja, a valós idejű feldolgozás és a 
távadatátvitel megjelenése 

 

Harmadik generáció (1965-1971) (1965-1974) 

Aktív áramkör: integrált áramkörök IC (SSI, MSI) 
Sebesség: 2 millió szorzás / s 
Operatív tár: ferritgyűrű 
Háttértár: mágneslemez, mágnesszalag 
Adatbevitel: billentyűzetről mágneslemezre, mágnesszalagra 
Adatkivitel: nyomtatott lista, képernyő 
Hardver: pipeline, cache memória 
Méret: asztal (minigép) 
Szoftver: operációs rendszer, újabb magasszintű nyelvek, kész alkalmazások 
Egyéb: időosztás, multiprogramozás, virtuális memória, miniszámítógép, számítógép-család, 
általánossá válik a távadatátvitel 
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A negyedik generáció (1971-) (1974-) 

Aktív áramkör: LSI és VLSI integrált áramkörök 
Sebesség: 20 millió szorzás / s 
Operatív tár: félvezető 
Háttértár: mágneslemez, floppy 
Adatbevitel: billentyűzetről a memóriába, egér, szkenner, optikai karakterfelismerés 
Adatkivitel: képernyő, hangszóró, nyomtatott lista 
Méret: chip-irógép (mikroszámítógép) 
Szoftver: adatbáziskezelők, negyedik generációs nyelvek, PC-s programcsomagok 
Egyéb: virtuális memória, osztott feldolgozás, szövegszerkesztés, személyi számítógép, 
mikroszámítógépes forradalom 

 

Ötödik generáció: MI -  Mesterséges intelligencia,  AI – Articifial Intelligence 

Egyéb: 1980 tó dolgoznak az igazi mesterséges intelligencia megjelenésén 
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A jövő 

Az egyik jelenlévő trend a számítógépek fejlesztésében a mikrominiatürizálás, az az 
igyekezet, hogy mind több áramköri elemet sürítsenek mind kisebb és kisebb méretű 
chipekbe. A kutatók az áramkörök sebességét a szupravezetés felhasználásával is igyekeznek 
felgyorsítani. 

Az ötödik generációs számítógép létrehozására irányuló kutatás egy másik trend. Ezek a 
gépek már komplex problémákat tudnának alkotó módon megoldani. Ennek a fejlesztésnek a 
végső célja az igazi mesterséges intelligencia létrehozása lenne. Az egyik aktívan kutatott 
terület a párhuzamos feldolgozás, azaz amikor sok áramkör egyidejűleg különböző 
feladatokat old meg. A párhuzamos feldolgozás alkalmas lehet akár az emberi gondolkodásra 
jellemző komplex visszacsatolás utánzására is. Másik meglévő trend a számítógépes 
hálózatok fejlődése. Ezekben a hálózatokban már műholdakat is felhasználnak a 
számítógépek világhálózatának működtetésére. Folynak kutatások az optikai számítógépek 
kifejlesztésére is. Ezekben nem elektromos, hanem sokkal gyorsabb fényimpulzusok 
hordoznák az információt. 

Szakértők azt jósolják, hogy 2000-re a számítógép-ipar termelésének értékét csak a 
mezőgazdaság fogja meghaladni. Már ma is sokféle célra használják a számítógépeket az élet 
minden területén: a repülőgépek vezérlésére, a forgalom irányítására, szövegek és számok 
feldolgozására és az üzleti megbeszélések időpontjának nyilvántartására. A számítógépek a 
modern üzleti élet, a kutatás és a mindennapi élet nélkülözhetetlen szereplőivé váltak. 
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