
Szoftvertechnológia

A szoftver egy rendszer azon része, amely nem kézzel fogható, azonban perces gyakorisággal 

találkozunk vele. Az informatikai rendszerek olyan szinten elterjedtek, hogy a legegyszerűbb, napi 

használatos eszközeinkben is megtalálhatók. Ezek az eszközök mindegyike rendelkezik szoftver 

elemekkel. A szoftver használat kikerülhetetlen és kritikus sikertényező.

Akkor mi is az a szoftver?

Definíció: szoftver az adatok és a programok összessége.

Számos esetben a közhiedelem a szoftver alatt csak a programokat érti, azonban a számítógép 

működéshez a programok általában nem elegendőek, hanem adatokra is szükség van. Az adat ebben az 

esetben nem csak azokat az állományokat fedi le, amelyeken a számítógép dolgozik, hanem azokat az 

adatelemeket is, amelyek a rendszer állapotát határozzák meg, illetőleg írják le.

Definiáljuk az adat és a program fogalmát is!

Definíció: az adat az információ fogalmi egysége, tények, fogalmak, jelenségek absztrakt formája.

Miért absztrakt? Mivel az adat a számítógép memóriájában van valamilyen kódolással tárolva, csak egy 

tükörképe annak, amit a valóságban jelent. Nem adunk meg mellé mértékegységet (bár jelezhetjük) és 

önmagában haszontalan. 

Vegyük példának a szoba hőmérsékletét, jelen esetben ez az érték 23 Celsius fok. Ezt ábrázolhatjuk a 

memóriában ASCII értékként két bájton: 32H 33H, vagy egyetlen bájton (mert elfér) 17H
1. Nem adtuk 

meg mellé, hogy ez milyen mértékegységben került ábrázolásra, mert a kérdéses adatról tudtuk, hogy 

mit ábrázol. 

Definíció: program az a véges számú utasításból álló sorozat, amely a számítógépet az adott feladatnak 

megfelelően vezérli.

Szoftverek osztályozása

A szoftvereket osztályozhatjuk a következő szempontok szerint:

• felhasználás szerinti osztályozás,

• megbízhatósági igény szerinti osztályozás,

• futtatói – alkalmazói környezet szerinti osztályozás,

1 Mindkét példát hexadecimálisan adtuk meg. 



• szerzői jogok szerinti osztályozás.

Felhasználás szerinti osztályozás

Egy kérdéses szoftver felhasználás szerint lehet rendszerszoftver, fejlesztő rendszerek és lehet 

felhasználói szoftver.

A rendszerszoftver olyan program, illetve az esetlegesen ehhez tartozó adathalmaz, amely kezeli 

működteti a számítógépet2. Ide tartoznak az operációs rendszerek, monitor programok, eszköz kezelők 

és a rendszer kezelését lehetővé tevő segédprogramok.

A felhasználói szoftverek olyan programok és adatok, amelyek lehetővé teszik, hogy a felhasználó a 

gépet előre meghatározott célra használja, például szövegszerkesztésre.

A fejlesztő rendszerek olyan szoftver csomagok, amelyek lehetővé teszik, hogy szakemberek 

különböző programokat hozzanak létre3.

Osztályozás felhasználás szerint

Rendszerszoftverek

A rendszerszoftverek a következő csoportokba sorolhatók:

• kisebb intelligenciával rendelkező eszközök működtetését biztosító programok és eljárás 

csomagok (számos esetben ezeket firmware-nek nevezik),

• operációs rendszerek.

Sok olyan eszköz van forgalomban, amelyek rejtetten valamilyen szoftvert tartalmaznak. Tipikus példa 

erre akár egy dallam kapucsengő, vagy egy kombinációs ajtózár. Ezek az eszközök sok esetben diszkrét 

áramközökből is felépülhetnek, de sokkal egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb valamilyen programozható 

eszközt – gyakorlatilag mikrokontrollert – beépíteni. Így lehetővé válik az elkészült termék igény 

szerinti változtatása is. Számos esetben előfordul, hogy egyazon hardverre épülő termékek lényegesen 

különböző célokra használhatók köszönhetően annak, hogy a programozhatóak. Ezeket a programok 

rendszer programok. Sokszor előfordul, hogy a gyártók felépítenek egy szoftver vázat, vagyis 

elkészítenek alapvető funkciókat, amelyet az adott igény szerint használnak fel. Ez a filozófia már elég 

közel áll az operációs rendszerekhez (lásd alább).

2 Itt folyamatosan számítógépről beszélünk, de itt nem okvetlenül a klasszikus PC jellegű gépet kell érteni, hanem 
minden programozható eszközt, amely akár lehet egy CPLD, vagy FPGA is.

3 Az irodalom a fejlesztői rendszereket sokszor a rendszer szoftverek közé és néhány esetben a felhasználói programok 
közé sorolja. Véleményünk szerint ezeket a szoftver csomagokat célszerű külön kezelni.



A számítástechnika fejlődésével egyre nyilvánvalóbbá vált az a tény, hogy a számítógépek kezelését 

egyszerűsíteni kell, illetve lehetővé kell tenni, hogy általános felhasználható is képes legyen a gép 

használatára. További cél volt az is, hogy a gépet a célszerűség határáig ki lehessen használni. Ez az 

irányzat vezetett az operációs rendszerek kifejlesztéséhez.

Definíció: az operációs rendszer egy olyan programcsomag, amely kapcsolatot tart a felhasználóval és 

kezeli a rendszer erőforrásait.

Az első funkció nem igényel magyarázatot. Az erőforrást azonban definiáljuk.

Definíció: erőforrásnak nevezzük mindazon hardver és szoftver elemet, amely a számítógép 

működéshez szükséges.

Hardver erőforrások azok a szűkebben vett elemek, amelyek valóban a számítógép számítógép szerű4 

működéséhez szükségesek. Ezt a teljesség igénye nélkül processzorok, illetve processzor magok száma, 

memória, háttértár, stb.. Szoftver erőforrások azok a szoftver elemek, amelyek a gép működéshez 

szükségesek, ilyen a speciális eszközmeghajtók és kezelő programok.

Felhasználói szoftverek

A felhasználói szoftverek választéka nagyon szerteágazó. Ide tartoznak a közismert irodai programok, a 

különböző általános célú segédprogramok (pl. kalkulátor, rajzprogramok, zenei programok, otthoni 

alkalmazások),  a játékok és néhány speciális szoftver, amelyekről a későbbiekben szó esik még.

Fejlesztő rendszerek

A fejlesztő rendszerek segítségével lehetőség van új szoftverek létrehozására, tesztelésére és üzembe 

helyezésére. A fejlesztő rendszerek bonyolultsága az egyszerű úgynevezett tool-chain -ektől a nagy 

bonyolultságú integrált fejlesztő  környezetekig terjed. 

Alapvető elemeik:

• szerkesztést biztosító felület,

• fordító program (ha szükséges),

• szimulátorok,

• nyomkövetést biztosító programok,

4 Elég nehéz meghúzni a határt, hogy az adott elem a számítógép erőforrása, hiszen akár a tápegység is ide sorolható. És 
igazából ez jogos is, hiszen egy szerverben a háttértárak tápellátása is elengedhetetlen. De ezeket már nem „szokás” az 
erőforrások közé sorolni.



• amennyiben a fejlesztés idegen platformra történik a telepítéshez szükséges programok.

A fejlesztő rendszerekkel is részletesen foglalkozunk a jegyzet hátralevő részében.

Osztályozás megbízhatósági igény szerint

Az előzőekben már említettük, hogy a szoftver kritikus sikertényező, illetve alkalmazása elkerületlen. 

Így az élet minden területén találkozunk vele. De azt is könnyű belátni, hogy teljesen más 

követelményeket támasztunk megbízhatósági szempontból egy egyszerű játékprogram és egy vasúti 

biztosító berendezés szoftverrendszerével szemben.

Megbízhatósági szempontból a szoftvereket öt kategóriába sorolják és ezen belül több szempontot 

vizsgálnak abból a szempontból, hogy milyen kockázatot jelent a szoftver leállása, vagy hibás 

működése.

A szempontok:

• emberi sérülés és életveszély,

• környezeti kockázat,

• pénzügyi kockázat,

• erkölcsi kockázat.

A kategóriák:

5. Veszélybiztos rendszerek. Tömeges életveszély, környezeti katasztrófa veszélye, pénzügyi 

katasztrófa bekövetkezése és hatalmas erkölcsi kár.

Ilyen rendszerek a vasúti biztosító berendezések, a repülésirányító szoftverek, a nem nyomott 

vizes atomerőművek, egyes vegyipari üzemek, orvosi automaták és robotok szoftverei.

4. Működésbiztos rendszerek. Emberi sérülésveszély lehetősége, komoly környezet szennyezés 

lehetősége, nagymértékű pénzügyi veszteség és nagymértékű erkölcsi kár.

Ilyen rendszerek, a nyomott vizes atomerőművek, a gépkocsi fedélzeti rendszerek, az erőművi 

rendszerek, a közmű rendszerek.

3. Nagy megbízhatóságú rendszerek. Emberi sérülésveszély lehetséges, de nem valószínű, 

környezet szennyezés nem valószínű, a pénzügyi kockázat nagy, az erkölcsi kár nagy.

Ilyen rendszerek a nagy adatbázisok, nagy teljesítményű CAD rendszerek.



2. Általános megbízhatóságú rendszerek. Emberi sérülésveszély nincs, környezeti veszély nincs, 

pénzügyi kockázat közepes, vagy alacsony, erkölcsi kár lehetséges.

Ilyen rendszerekre legjobb példák az irodai rendszerek.

1. Megbízhatósági szempontból lényegtelen rendszerek. Emberi sérülésveszély nincs, környezeti 

veszély nincs, pénzügyi kár nincs, erkölcsi kár lehetséges.

Ilyen szoftverek lehetnék például a játékprogramok.

A 4. és 5. kategóriákat a magyar terminológiában biztonságkritikus szoftvereknek is nevezik. 

Futtatói környezet szerinti osztályozás

A programok minden esetben valamilyen hardveren futnak. A hardver az esetek nagy többségében 

meghatározza a rajta futó szoftver jellemzőit. Ezzel a kijelentéssel azonban ellentétes az utóbbi idők 

azon törekvése, hogy a lehetőségekhez mérten a lehető legjobban elvonatkoztassunk a futtató 

hardvertől és a futtató környezettől és csak a feladatra koncentráljunk platform függetlenül.

Arról nem szabad elfeledkezni, hogy a futó program természetesen egy, vagy több processzoron fut. Ez 

az eszköz csak és kizárólag azt a bináris kódot képes lefuttatni, amely az adat, vagy utasításbuszán 

megjelenik.

A futtató környezet szerint az első felosztási lehetőség az, hogy a program önállóan fut a hardveren, 

vagy kap valamilyen operációs rendszer jellegű támogatást. 

Vegyünk példának egy egyszerű klímavezérlést. ez megvalósítható:

• önállóan futó, úgynevezett natív programmal,

• valamilyen kis operációs rendszer támogatással, pl. FreeRTOS,

• valamilyen nagyobb teljesítményű hardveren, amely képes általános célú operációs rendszert 

futtatni, pl. Raspberry PI.

Az első megoldás pontosan a feladatra optimalizált program lehet, viszont mindenről nekünk kell 

gondoskodnunk. 

A második megoldásban sokkal inkább koncentrálhatunk a feladatra, mert az ütemezést, időzítést, stb. a 

FreeRTOS elvégzi. 

Az előző két kategóriában a klasszikus értelemben vett kezelői felület nem követelmény. Nagyon 



sokszor a felületet néhány LED és nyomógomb jelenti.

A harmadik esetben még feljebb léphetünk, mert sokkal szélesebb körű szolgáltatásokat vehetünk 

figyelembe. Például a feladatot szkript nyelven is megoldhatjuk.

Ez alapján a futtató környezet alapján történő osztályozás célszerűen a következő lehet:

• kis hardveren történő futás,

• nagy gépen történő futás5,

• önállóan program,

• program operációs rendszerrel.

Ezek a kategóriák bizonyos mértékig átfedhetik egymást.

Szoftverek csoportosítása szerzői jogok alapján

A szoftvereket csoportosíthatjuk a szerzői jogok alapján. Ezek a jogok azt szabályozzák, hogy mit 

tehetünk meg az adott szoftverrel.

• kereskedelmi programok: kereskedelmi céllal készülnek, pénzbe kerülnek, felhasználó 

lehetőségei erősen behatároltak.,

• freeware szoftverek. szabadon felhasználható és terjeszthetők, 

• shareware programok ingyenesen beszerezhetők és terjeszthetők, de gyakran nem

 működnek teljesen (a teljes programért fizetni kell, amit ha nem teszünk meg), előfordulhat, 

hogy bizonyos idő vagy bizonyos számú indítás után nem lesz használható, 

• trial programok kipróbálásra kiadottak. Hasonlóak a shareware programokhoz, de nem 

terjeszthetőek szabadon. 

• fél szabad szoftverek: kereskedelmiek, de adott felhasználási célra vagy

 adott felhasználói csoportnak olcsóbbak, 

• szabad szoftverek: az ingyenesnél sokkal többet kap a felhasználó és több joggal rendelkezik: 

ingyenesen beszerezhető, szabadon használható, terjeszthető, módosítható. 

Felhasználói szoftverek

5 Ide soroljuk a PC-ket is, illetve az alkalmazás processzorokkal (p. Arm Cortex A sorozat) rendelkező hardvereket is.



Az előzőekben már röviden említettük a felhasználói programokat ebben a fejezetben részletesebben 

foglalkozunk ezekkel.

Irodai alkalmazások

A felhasználói programok egyik leggyakoribb típusa az irodai alkalmazások. Ezek nem egyetlen 

programként jelennek meg, hanem csomagként készítik ezeket. 

Ilyen rendszerek például a LibreOffice, MS Office, KOffice.

A csomag általában a következő komponenseket tartalmazza:

• szövegszerkesztő,

• táblázatkezelő,

• prezentáció készítő.

Nem minden irodai alkalmazás része az:

• adatbázis kezelő6,

• rajzprogram,

• kalkulátor,

• különböző adatok, képek, animációk.

Az irodai rendszerek szinte kivétel nélkül automatizálhatók, ami azt jelenti, hogy valamilyen 

programozási nyelven programozható. Ilyen programozási nyelv a Visual BASIC, a JAVA és a Python.

A szövegszerkesztő komponens egy dokumentum típusú szövegszerkesztő. Ez azt jelenti, hogy az 

elkészült állomány nem pontosan azt tartalmazza, amit a képernyőn látunk, hanem más információkat 

is.

Ezek az információk lehetnek formázási adatok, pl. szöveg méret, betű típus, paragrafusok zárása, stb. 

és lehetnek az szerkesztés menetével kapcsolatos információk.

A szöveg szerkesztőknél már alapkövetelmény  úgynevezett WYSIWYG jelleg.

Definíció: a WYSIWYG (what you see is what you get), amit látsz, azt kapod. A képernyőn látható 

szerkesztési kép megegyezik a nyomtatandó formátummal.

6 Akár az adatbázis kezelőt, akár a rajzprogramot tekintjük ezek az alkalmazások nem tekinthetők professzionális 
alkalmazásnak, de irodai célra megfelelők.



A WYSIWYG nagy előnye, hogy a képernyőn is jól olvasható, tehát nem kell kinyomtatnunk az 

állományt a kényelmes olvasáshoz, hanem rögtön a monitoron olvashatjuk a dokumentumot jó 

minőségben.

Hátránya az, hogy bizonyos kompromisszumokat kell kötni. Az első, hogy a futtató hardver legyen 

kellően erős, a második, hogy a gép folyton helyettünk akar gondolkodni, ami néha nagyon idegesítő. 

Ez az oka, hogy számos más rendszer is elterjedt és bár ezek a rendszerek rettenetesen bonyolultnak 

tűnnek és sok lexikális tudást igényelnek mégsem kopnak ki a számítástechnikából7.

A táblázatzekekő komponens egyfajta számoló táblát biztosít a felhasználó számára, amely segítségével 

vegyes adatokat lehet feldolgozni. Ilyen táblázat kezelő a LibreOffice Calc, az MS Excel, KSpread.

Az adatok lehetnek numerikus, szöveges, dátum, idő, pénzügyi és felhasználó által definiált 

formátumúak. 

A műveletek cellánként és cella csoportonként is elvégezhetők. Az alapvető műveletek mellett sok 

függvény is rendelkezésre áll csoportokra bontva. A teljesség igénye nélkül ilyen függvénycsoportok a 

matematikai, statisztikai, logikai, dátum és idő, adatbázis, stb. függvények.

A táblázatkezelők a táblázatokban szereplő adatokból képesek grafikonokat készíteni, amelyek a 

táblázatban elhelyezhetők.

Ezt a funkciót a szövegszerkesztők is tudják, azonban azok grafikon kezelése az esetek többségében 

nem interaktív. Tehát az adatok változását nem azonnal viszi át a grafikonra, hanem külön utasítást kell 

adnunk.

A táblázat kezelők is hasonlóan a szövegszerkesztőkhöz programozhatók a környezetre jellemző 

programozási nyelven.

A prezentációs komponens lehetővé teszi előadások készítését. Legismertebb képviselői: LibreOffice 

Impress, Power Point, Prezi8.

A prezentáció készítők a hagyományos írásvetítő fóliákkal készült prezentációkat helyettesítik. 

Természetesen mivel számítógépen futó szoftverek nagyon sok plusz szolgáltatást nyújtanak. Ilyen 

szolgáltatások az áttűnésék, különböző objektumok beillesztése, interakciós elemek beépítése a 

prezentációba. Kicsit részletesebben, beilleszthető kép, táblázat, videó, akusztikus elem, illetve 

gombok, rádiógombok, stb.

7 Ilyen rendszer a LaTeX.
8 A Prezi nem egy irodai rendszer része.



A fenti komponensek szinte kivétel nélkül mentatálhatók minden irodai rendszerben. A következő 

elemek nem minden esetben találhatók meg.

Az adatbázis komponens általában egy relációs adatbázis kezelést lehetővé tevő szoftver. Tipikus 

képviselője a LibreOffice Base, MS Access. Ezek az adatbázis kezelők számos adatbázis formátumok 

támogatnak, de kivétel nélkül ismerik az SQL adatbázis kezelő nyelvet. 

Ezek a komponensek a felhasználó számára biztosítanak egy grafikus tervezői felületet, de lehetővé 

teszik a szöveges programozást is.

A rajz komponens egyes esetekben beépítésre került más komponensekbe, de néhány megvalósításban 

különálló szoftver elem. Ez a komponens kivétel nélkül vektorgrafikus rajzolást tesz lehetővé. 

Szolgáltatásai alapszintű rajzolást tesznek lehetővé.

Egyéb szövegkezelő alkalmazások

A gyakorlatban számos szövegformátum létezik, a teljesség igénye nélkül röviden ismertetjük ezeket.

PDF az Adobe Systems által kifejlesztett, dokumentumok tárolására alkalmas formátum. Képes szöveg, 

ábra és kép tárolására alkalmazás, eszköz és platform független formában. A PDF formátum 

lehetővé teszi, hogy interaktív elemeket is elhelyezhessünk a dokumentumban, így például 

lehetőség nyílik kérdőívek megvalósítására is. 

A PDF formátum egy nyílt szabvány, tehát bárki jogdíjmentesen írhat alkalmazásokat, amelyek 

PDF formátumú dokumentumokat olvasnak vagy írnak.

Tipikus kezelő szoftverek: Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Reader, Evince, stb..

PostScript egy gyakori, platform és eszköz független nyelv, amelyben az elemek között vannak 

vonalak, karakterek, különböző alakzatok és ábrák is, de bittérképes formátum is beilleszthető. 

Ekkor azonban a fájl méret jelentősen megnő. A PostScript formátum leginkább a 

nyomdatechnikában használatos és ott szabvánnyá is vált. Érdekes jellemzője, hogy a 

PostScript fájl normál ASCII karakteres formátumú. 

A nyomtatók nagy többsége közvetlenül képes a PostScript formátumot értelmezni.

Tipikus kezelő szoftverei Evince, gv.

DVI (Device Independent, magyarul eszközfüggetlen) fájlformátum, A fájlformátum egy 

dokumentum vizuális tulajdonságait írja le például font, margók, de nem tartalmazza az 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://hu.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems


esetleges beszúrt médiafájlokat, fontokat közvetlenül úgy, hogy ne függjön semmilyen 

megjelenítő eszköztől. A fájl tipikusan egy másik program bemenete, ami vizuálisan 

megjeleníthető alakra hozza. DVI driver lehet egy másik fájlformátumba konvertáló program is. 

Tipikus megjelenítő alkalmazások: Evince, xdvi.

DJVU formátumot főleg szkennelt dokumentumok tárolására tervezték. A PDF-fel szemben a 

beolvasott lapokat általában kisebb fájlméret mellett jobb minőségben képes eltárolni. 

Tipikus megjelenítő alkalmazás: djview.

mobi, epub, prc, azw ezek az úgynevezett e-book formátumok. Nem okvetlenül személyi 

számítógépekre vannak kitalálva, de természetesen a személyi számítógépek tudják olvasni 

ezeket.

Tipikus alkalmazás: calibre.

Internethez kapcsolódó felhasználói programok

Ide tartoznak a böngésző programok, amelyekkel különböző web-es felületek érhetők el. Ezeknek a 

programoknak nagy többsége nagyfokú interakcióra képes és képes beágyazott alkalmazásokat kezelni. 

Ilyen beágyazott alkalmazás videó állományok lejátszása, hangkezelés, stb.. 

Egyre elterjedtebbek azok a játékprogramok, amelyek böngészőben játszhatók. Ehhez természetesen 

kellően erős számítógépre és gyors hálózat hozzáférésre van szükség.

Ilyen szoftverek: Firefox, Opera, Chromium-browser, Internet Explorer.

A következő jelentős kategória a levelező programok. Ezek szolgáltatásai az alapvető levél írás, 

olvasás, továbbítás mellett állományok küldése szabványos hálózati protokollok használatával. Hozzá 

kell tennünk, hogy számos levelezői felület elérhető már böngészőn keresztül, de számos dedikált 

levelező alkalmazás létezik. Ilyen alkalmazások például: Thunderbird, Outlook (2003-óta az MS Office 

része), Send-blaster.

FTP kliensek. Ezek a programok gyakorlatilag kimentek a divatból, manapság az FTP felületek web 

böngészőkön keresztül elérhetők. Egyetlen terület van, ahol beágyazott alkalmazásként előfordulnak, a 

felület kezelők, mint például a Mid-night Commander és a Krusader.

Csevegő programok. A helyzet hasonló az előző kategóriával, a web-böngészőkön belül adott web-

oldalon egy beágyazott alkalmazásként csevegni. 



Egyéb felhasználói szoftverek

Ide tartoznak azok a szoftverek, amelyek nem tekinthetők professzionális felhasználói termékeknek, de 

a felhasználók nagy része sűrűn használja. Ebbe a kategóriába tartoznak a zenelejátszók, a videó 

lejátszók, az egyszerű rajzprogramok, egyszerű szerkesztő programok és ide tartoznak a játékok is.

A játékok akár külön kategóriát is képezhetnének, hiszen egy általános célú felhasználói programhoz 

képest igen komoly erőforrás igénnyel rendelkezhetnek9. 

Professzionális felhasználói programok

Ebbe a kategóriába azok a szoftverek tartoznak, amelyek segítségével üzleti célra is lehet komoly 

termékeket előállítani. Ezek lehetnek:

• Rajzprogramok. Ezek kizárólag vektorgrafikus alkalmazások rendkívül széles szolgáltatás 

palettával. Ilyen program például Inkscape, Corel Draw.

• Képszerkesztő programok. Ezek a szoftverek lehetővé teszik képek utólagos szerkesztését. Ezek 

szintén számos szolgáltatással rendelkeznek. Tipikus képviselője: a GIMP és a PhotoShop.

• Videó szerkesztő programok. Lehetővé teszik videofelvételek szerkesztését. Ilyen program 

például a Openshot, a Kino, az Adobe Premier.

• Audió szerkesztő programok. Hang állományok szerkesztése lehetséges segítségükkel. Ilyen 

program például az Audacity, a Sound Forge.

• Matematikai programok. Különböző matematikai és ehhez haszonló feladatok megoldására 

szolgáló szoftver csomagok. Tipikus képviselője a Matlab, az Octave, a SciLab.

• CAD szoftverek. Ezekről a következő fejezetben részletesen kitérünk.

• Speciális területek szoftverei. Számos terület használ a területre jellemző szoftvereket. A 

teljesség igénye nélkül említsünk meg néhányat. Orvostechnikai felhasználások, például MR 

képfeldolgozás, repülésirányítás nyomkövető szoftverei, meteorológia mérésadatgyűjtő 

szoftverei.

CAE szoftverek

A CAE rendszerek képviselői a CAD, CAM, CASE rendszerek.

9  A játékok manapság szinte az összes lehetséges kategóriában megjelennek. Egyre jobban tejednek az Internetes 
alapokon működő játékprogramok. 



CAD rendszerek

A CAD a Computer Aided Design rövidítése. Ezek a rendszerek olyan szoftver csomagok, amelyek a 

mérnöki tervezést támogatják. A CAD rendszerek az adott mérnöki tevékenységre fókuszálnak, tehát 

vannak villamosipari, gépészeti, épületgépészeti, építészeti változatok. A kezdeti időkben ezek a 

rendszerek élesen elkülönültek egymástól, de mostanában egyre több átfedés található a különböző 

területek között.

A következő részben a CAD rendszerek felépítésével foglalkozunk.

Villamos CAD rendszerek

 A villamos CAD rendszerek a teljes termékfejlesztést támogatják a kiindulástól a kivitelezésig. A 

következő ábra mutatja egy általános villamos tervezőrendszer felépítését.

A kapcsolási rajz készítő modullal az elkészítendő áramkör kapcsolási rajzát lehet elkészíteni. Ebben a 

modulban az adatbázisban szereplő áramköri elemek kapcsolási rajz szimbólumaival és egyéb rajz 

elemek, mint például vonalak, átkötések segítségével a tervező a teljes kapcsolási dokumentációt 

el tudja készíteni. Manapság már elvárás, hogy a dokumentáció lapokra bontható legyen, így a 

nagyméretű készülékek dokumentációi is egyetlen egységként kezelhetők. 

1. ábra: Villamos CAD rendszer



A kötéslista generátor az elkészült kapcsolási rajzból egy kötéslistát állít elő. Az előzőleg megrajzolt 

kapcsolási dokumentációból ez a modul előállítja a kötéslistát. A kötéslista egy olvasható szöveges 

állomány további feldolgozásra. 

A nyomtatott áramkör szerkesztő a kötéslistából a nyomtatott áramkört készít. Ez a modul támogatja a 

kézzel történő és az automata huzalozás készítést is. Az automata huzalozást készítő program az 

előre beállított paraméterek alapján, mint vezetősáv vastagság, szigetelési távolság, furatátmérő, 

rétegek száma, stb. elkészíti. A tervező ezt később módosíthatja.

A nyomtatott áramkör szerkesztő a tervező által elkészített nyomtatási rajzot ellenőrzi is és az 

előző beállított paraméterek megsértése esetén üzenetet küld. 

2. ábra: Kapcsolási rajz szerkesztő (forrás Internet)



Az alkatrész adatbázist mindhárom előző modul használja. Itt találhatók az alkatrészek szimbólumai, az 

alkatrészek tokozásai, működése és  termikus tulajdonságai. 

3. ábra: Nyomtatott áramkör szerkesztő (forrás Internet)



A villamos szimulációs modul a kötéslistából az adatbázis felhasználásával működési szimulációt hajt 

végre. Ez a modul is képes egy szöveges állományt készíteni, amely a későbbiekben feldolgozható. 

A termikus szimulációs modul a kötéslistából az adatbázis felhasználásával az alkatrészek melegedését 

vizsgálja. Így ellenőrizhető az elkészült berendezés termikus viselkedése. 

A CAM generátor a nyomtatott áramköri panel gyártó állományait állítja elő, úgymint a huzalozás, a 

forrasztó maszk, a feliratozás és a furatozási fájlok.

Néhány nagyobb teljesítményű villamos CAD lehetővé teszi a készülékdoboz megtervezését is.  

Tipikus képviselői: Eagle, Altium Designer, stb..

4. ábra: Alkatrész adatbázis (forrás Internet)



Gépészeti CAD rendszerek

A gépészeti CAD szoftverek jóval szélesebb palettát biztosítanak a mérnököknek. Az egyszerűbb 2D 

rajzoló programoktól a 3D tervező szimulációs rendszerekig.

Az első kategória inkább a rajzolást segíti egy egyszerű alkatrész adatbázis támogatással. Ezek a 

szoftverek a hosszadalmas szerkesztést és a kihúzást szükségtelenné teszik és segítik a feladatra történő 

koncentrálást, viszont ritkán támogatnak szimulációs vizsgálatokat. 

Tipikus képviselője: QCAD, LibreCAD.

A második kategóriába tartozó rendszerek a rajzolás segítése mellett a készülő alkatrész, vagy termék 

térben történő megjelenítését támogatják. Legtöbbjük biztosítja az összeszereléssel kapcsolatos 

szimulációt és mozgásszimulációt. A legfejlettebb rendszerek szilárdságtani és termikus szimulációt is 

biztosít.

5. ábra: Mechanikai rajz (forrás Internet)



Ellentétben a 2D CAD rendszerekkel egyes termékek esetén még ergonómiai vizsgálat is végezhető. 

Nagy többségük speciális, vagy általános script nyelvekkel programozható.

A 3D CAD rendszerek tipikus képviselői: CATIA, AutoCAD, FreeCAD.

6. ábra: Tipikus 2D tervező rendszer képe (forrás Internet)

7. ábra: CATIA alkatrész rajz (forrás Internet)



Az építészeti CAD rendszerek sok mindenben hasonlítanak a gépészeti rendszerekhez. A 3D 

szerkesztés itt is elvárás, de plusz funkciókkal is rendelkeznek. Ilyen például a statikai számítások 

elvégzése, illetőleg a kész épület belső „bejárása”.

Ezek  a rendszerek szintén rendelkeznek igen széles adatbázis támogatással, mind az építő- és 

szerkezeti anyagminőség mind a beszerezhető elem készletet tekintve.

Az építészeti CAD rendszerek tipikus képviselője az Archicad.

8. ábra: CATIA összeállítási rajz (forrás Internet)

9. ábra: Q3 terhelési szimuláció (forrás Internet)



Az épületgépészeti CAD rendszerek épületek és területek teljes épületgépészeti tervezését teszik 

lehetővé minden tekintetben, például: vízellátás, villamos energia ellátás, szennyvíz ellátás, stb..

Tipikus képviselője az EPLAN.

CAM rendszerek

A CAD rendszerek a termékkel foglalkoznak, a CAM rendszerek - nagyon leegyszerűsítve - azzal a 

folyamattal, ahogy ezt a terméket előállítják.

Legegyszerűbben a villamos CAM rendszerek működnek. A CAM rendszer számára a nyomtatási rajz 

10. ábra: Építészeti CAD rendszer (forrás Internet)

11. ábra: EPLAN villamos rajz (forrás Internet)



a legfontosabb, mert ez tartalmazza a rétegek huzalozási mintáit, a furatozási értékeket és az 

alkatrészek beültetési helyét és orientációját. A gyakorlatban ezeket az adatokat konvertálja még a CAD 

rendszer szabványos állományokká, amelyeket a megmunkáló gépek közvetlenül fel tudnak használni. 

Ilyen állomány a fotoplotter által használt fájl, az esetek túlnyomó többségében egy Gerber állomány, a 

furatozási fájl, amely a furatok helyét és átmérőjét adja meg a CNC fúrógép számára, a körülmarás 

állománya, amely az elkészült panel kontúrmarás és belső marásainak CNC állománya, illetve a 

beültető gép számára a beültetési alkatrész és orientációs lista. A fenti állományok szabványos 

kimenetek.

A gépészeti CAM rendszerek jóval összetettebb rendszerek. A kérdéses technológia határoz meg 

számos betartandó paramétert. 

Vegyünk példának egy marási feladatot, amely forgácsolási technológia, a minimálisan figyelembe 

veendő paraméterek és feladatok a következők:

• szerszámpálya tervezés,

• szerszámpálya számítás figyelembe véve az anyagi jellemzőket,

• szerszámkorrekciók számítása, figyelembe véve a szerszám geometriát és a korlátokat,

• szerszámpálya optimalizálás,

• CNC program generálás,

• a gép szabadságfokainak száma,

• a gép utasításkészlet ismerete és használata,

• megmunkálás optimalizálás.

Ez így leírva elég egyszerűnek tűnik, azonban a valóságban ez igen bonyolult lehet. Ez folyamábrán a 

következő:



Az építészeti CAD rendszerek nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem rendelkeznek CAM interfésszel. 

Adatbázis rendszerek

Definíció: az informatikában adatnak nevezzük azokat a kódokkal leírható "dolgokat" amelyek 

rögzíthetők, feldolgozhatók, kereshetők és megjeleníthetők. Az adat egy objektum, vagy fogalom egy 

meghatározott tulajdonságának "értéke". 

Definíció: az adatbázis azonos jellegű, strukturált adatok összessége, amelyet egy tárolására, 

lekérdezésére és szerkesztésére alkalmas szoftvereszköz az adatbázis kezelő kezel.

Az adatbázisok célja adatok megbízható, tartós10 tárolása, és a lehetőségekhez mérten gyors 

visszakereshetőségének biztosítása.

Definíció: az adatbázis-kezelő egy olyan szoftvereszköz, amely az adatbázisban tárolt adatok kezelését, 

karbantartását teszi lehetővé.

Az adatelemek egymáshoz többféleképpen kapcsolódhatnak, ez lehet egy-az-egy kapcsolat, egy-az-n 

kapcsolat, illetve n-az-m kapcsolat.

10 Perzisztens.

12. ábra: CAM feldolgozás folyamata

13. ábra: Kapcsolatok adatelemek között



Az adatbázisok felépítése többféle lehet, ezek:

Hierarchikus adatmodell: gráfelméleti szempontból ezek az adatbázisok egy irányított fa struktúrát 

valósítanak meg. Ez azt jelenti hogy egy adott elemtől kezdődően lehet az adatbázisban keresni. 

Ilyen jellegű adatbázisok a felügyeleti rendszerekben és a CAD rendszerekben kerültek11 

felhasználásra. 

Ennek a modellnek az az előnye, hogy csak a fa bejárással érhetők el az adatok. Ez igazából a 

hátránya is, azonos szinten lévő adatelemek között nagyon nehéz az „átjárás”.

Az adatelemek között egy-az-n kapcsolat van.

Hálós adatmodell: ebben az adatmodellben az adatelemek között n-az-m jellegű kapcsolat van. Ez az 

adatmodell nagyon bonyolult, ezért nem elterjedt. Használata gyors szakértői rendszerekben 

lehetséges. Az adatelemek között n-az-m kapcsolat építhető fel.

Objektum orientált modell: az objektum orientált programfejlesztési (OOP) módszertan eredményeit 

11 Egy pár sorral lejjebb találhatók a relációs adatbázisok, ezekkel szinte minden modell felépíthető, ez az oka a múlt 
időnek.

14. ábra: Hierarchikus modell

15. ábra: Hálós adatmodell



használja fel. A kérdéses adatelem hordozza magával azokat az eljárásokat, amelyek a 

feldolgozásához szükségesek. Ezek az adatbázisok és kezelő szoftvereik rendelkezhetnek az 

OOP nyelvek tulajdonságaival, úgymint: egységbezárás, öröklődés, többalakúság és plusz 

tulajdonságként az objektum azonossággal.

Relációs modell: a legelterjedtebb adatmodell. Alapja az adattábla, amelynek sorai az úgynevezett 

rekordok és oszlopai a mezők.

A rekordok egy „egyént” (entitást) írnak le a mezők ezeknek a tulajdonágait írják le.

Az adattáblák adott „tulajdonságok” alapján összefűzhetők. Így igen komplex és hatékony 

adatbázisok építhetők fel. Tulajdonképpen az előzőleg ismertetett modellek az objektum 

orientált modell néhány tulajdonságának kivételével felépíthető.

A relációs adatbázis modell kezelésere manapság a legelterjedtebb nyelv az SQL, amely 

egyfajta pszeudo szabványként jelenik. Ez azt jeleneti, hogy bizonyos SQL megvalósítások 

kismértékben különböznek egymástól, de lényegében működésük azonos. 

Az SQL nyelv egy parancsnyelv, amely az adott felületről kézzel kezelhető, de ha automatizálni 

akarjuk valamilyen hordozó nyelvre van szükségünk. Ez a nyelv tetszőleges lehet, de a nagyobb 

környezetek biztosítanak közvetlen interfészeket.

Az adatmodelltől függetlenül minden adatbázis kezelő rendszer három résznyelvből tevődik össze12, 

ezek:

DDL Data Definition Language adat definíciós nyelv, ez teszi lehetővé az adatok, adat táblák, 

12 DATA BASE TASK GROUP javasolta ezt a felosztást.

16. ábra: Adattábla, rekord, mező



adatbázisok és kapcsolatok definiálását.

DML Data Manipulation Language adat manipulációs nyelv, az adatok, adattáblák, adatbázisok és 

kapcsolatok feltöltését, változtatását és törlését teszi lehetővé.

DQL Data Query Language adat lekérdező nyelv, amely adott kritériumoknak megfelelően adat 

lekérdezést tesz lehetővé.

Az adatbázisok megvalósításukat tekintve tekintve lehetnek monolitikus adatbázisok és osztott 

adatbázisok.

A monolitikus adatbázisok logikai és fizikai felépítésüket tekintve egyetlen egységként jelennek meg. 

Ez azt jelenti, hogy az adatállományok egy egységként kerülnek kezelésre. 

Ezeknek az adatbázisoknak az előnye, hogy egyszerűbbek, könnyebb az adatmodell tervezése 

és kevesebb hardver erőforrást igényelnek.

Hátrányuk az, hogy az adatbázis elérése nagy számú és távolsági kérés esetén lelassul, a 

kommunikációs igény megnövekszik és az adatbázis sérülése esetlegesen komoly adatvesztést 

okoz.

Az osztott adatbázisok esetén az adatbázis nem egyetlen helyen van felépítve, hanem az igényeknek 

megfelelően szét van osztva. Az adatbázis időben is osztott. Az előtérben lévő (front-end) 

adatkezelő elemek az adott helyhez tartozó adatokat tartalmazza. Ezek az adatok az adott 

helyről egyetlen üzenetként kerülnek a háttér adatkezelőre (back-end).

Előnye, hogy a kommunikációs idő és költség lecsökken. Az adatok a front-end egységeken egy 

adott ideig tárolódnak redundánsan. Egyetlen front-end kiesése nem okozza a teljes rendszer 

leállását, könnyebb a tervezés. Nagyobb rendszereknél gyakorlatilag az egyetlen járható út, ha 

megfelelő teljesítményt várunk el.

Hátránya a jóval bonyolultabb felépítés és az adatok konzisztens13 kezelésének megoldása.

Rendszerprogramok

Operációs rendszerek

A rendszerprogramok tipikus képviselői az operációs rendszerek. Ezek a szoftvercsomagok teszik 

13 A konzisztencia egy adatbázisban több adat közötti viszonyra utal, ahol egy adatelem előfordulásának tartalma 
megegyezik a másik azonos előfordulás tartalmával (Wikipédia).



lehetővé, hogy az összetettebb számítástechnikai eszközök felhasználhatók legyenek a kiválasztott 

célra. 

Az operációs rendszerek több szempont szerint osztályozhatók, ezek:

• a felhasználás területe szerint,

• a futtatott feladatok és a felhasználók száma szerint,

• a kezelés módja szerint.

Operációs rendszerek osztályozása a felhasználás területe szerint

Az operációs rendszerek első körben két alapvető csoportba oszthatók: általános célú operációs 

rendszerek és speciális operációs rendszerek.

Általános célú operációs rendszerek azok a rendszerek, amelyekkel a felhasználó a mindennapokban 

találkozik. Tipikus képviselőik a Windows, Linux, iOs és BSD UNIX rendszerek. Biztosítják a 

felhasználói programok futtatását és a rendszer kezelését.

Kezelésük lehet grafikus, vagy karakteres, illetve mindkettő14. 

A speciális célú operációs rendszerek, mint a nevük is mutatja valamilyen speciális célra lettek 

kifejlesztve. Ez a csoport tovább osztható:

• hálózati operációs rendszerek. Ezek kimondottan számítógép hálózat kezelésére lettek 

kifejlesztve. 

Érdekes tény az, hogy a manapság ez a kategória gyakorlatilag megszűnt és szerepét 

átvette azoknak a rendszereknek a csoportja, amelyek valamilyen általános rendszerből 

lettek kifejlesztve, tulajdonképpen erre a célra konfigurálták ezeket. 

Tipikus képviselői a Novell szerverek 4.10 verzióig.

• Real-Time operációs rendszerek. Ezek a rendszerek fizikai eszközök és rendszerek 

kezelésére, irányítására fejlesztették ki. 

Ezeket a rendszereket találhatjuk az autóban a motor vezérlő elektronikában, az ABS-be, 

vezetési asszisztensben, a mosógépben, a klíma szabályozóban a vagyonvédelmi 

14 A kezdetleges általános célú operációs rendszerek karakteres felületűek voltak. Macintosh és Windows rendszerek 
terjedésével úgy tűnt, hogy örökre eltűnnek, de az utóbbi időkben a karakteres felületek használati lehetősége újra 
előtérbe került, lásd Windows 7. A Linux - UNIX rendszerek mindkét lehetőséget a kezdetektől fogva biztosította.



rendszerekben.

Átlagos felhasználó mindennap találkozik ezekkel, de általában nem ismeri fel.

Operációs rendszerek felosztása a felhasználók száma és a futtatott feladatok szerint

SUST (Single User Single Task) egyfelhasználós – egytaszkos operációs rendszerek. Az adott 

számítógépen egyetlen felhasználó egyetlen feladaton képes dolgozni. Ennek tipikus képviselői 

a DOS különböző változatai (MS DOS, FreeDOS, CP/M stb.).

A SUST operációs rendszerek a PC első húsz évében nagyon jelentős szerepet töltöttek be. 

Ennek oka kettős, egyrészt a számítógépek alapfunkcióit az elvárásoknak megfelelően  

kiszolgálták, másrészt a SUST jellegből adódóan a hardver elérése viszonylag egyszerűen 

történt. Ezért 2008-ban is lehetett olyan ipari PC-vel találkozni, amely DOS-t futtatott.

A DOS eltűnésének oka az ISA busz eltűnése és a PCI busz bevezetése, az USB csatlakozás és a 

számítógép hálózatok elterjedése volt. Ezeket már ezzel a technológiával nem lehetett 

hatékonyan kezelni.

A DOS felépítése a 17. ábrán látható. Részei:

• felhasználói program, nem része az operációs rendszernek,

• parancs értelmező, amely a felhasználó felé biztosít kezelési interfészt, a felhasználói 

program is használhatja,

• DOS az operációs rendszer magas szintű része, amely nem tart közvetlen kapcsolatot a 

hardverrel,

17. ábra: A DOS tipikus felépítése



• BIOS az operációs rendszer alacsony szintű része, amely a DOS felől érkező hívásokat a 

hardver kezelési primitívekre bontja le,

• a hardver, amelyen a rendszer fut.

A DOS nagy előnye, hogy a felhasználói program szintjéről is a hardver közvetlenül elérhető. 

Így viszonylag egyszerűen megvalósítható olyan alkalmazás, amely esetén szükséges járulékos 

hardver alkalmazása.

SUMT (Single User Single Task) egyfelhasználós – egytaszkos operációs rendszerek. Ezek a 

rendszerek átmeneti  jellegűek voltak az SUST és MUMT15 rendszerek között. Nem támogatták, 

vagy csak nagyon korlátozottan több felhasználó egyidejű tevékenységét, de azt lehetővé tették, 

hogy egy felhasználó több feladatot futtasson. 

Tipikus képviselői. Korai OS2, Windows 3.1, Windows 95, 98, stb.

MUMT (Multi User Multi Task) többfelhasználós – többtaszkos rendszerek. Ebben a kategóriában 

egyidejűleg16 több felhasználó is dolgozhat több feladaton. Ez azonban az előzőeknél jóval 

bonyolultabb rendszert feltételez, amely jóval komolyabb számítási teljesítményt is igényel.

A rendszer felépítését a 18. ábra mutatja.

A rendszer részei:

15 Következő kategória.
16 Vagy látszólag egyidejűleg.

18. ábra: Többfelhasználós és többtaszkos  
rendszer



• a felhasználói program, nem az operációs rendszer része,

• a kernel az operációs rendszer magja,

• scheduler, az ütemező, amely a rendszeren futó folyamatok ütemezését végzi, 

• a hardver, amelyen rendszer fut.

 Az ábrán látható, hogy a felhasználói szintet a kernel teljesen eltakarja a hardvertől. Ez azért 

szükséges, mert a folyamatok gyakorlatilag bármikor elindulhatnak, így bizonyos erőforrásokat 

esetleg több folyamat kezelné, ami hibához vezetne.

A scheduler 


