
11. óra Információ, kód

A számítógép adatokkal dolgozik. A számítógépek 
feladata az adatok feldolgozása. Ha szeretnénk 
megérteni a számítógépek működését, először 
értenünk kell az adat és az információ fogalmát. 



Mi az információ? 

Az információ olyan új ismeret, amely megszerzője 
számára szükséges, és korábbi tudása alapján 
értelmezhető. Az információ olyan tény, amelynek 
megismerésekor olyan tudásra teszünk szert, ami 
addig nem volt a birtokunkban. 



Információ, kód

(Úgy is fogalmazhatunk, hogy az információ 
valamely meglévő bizonytalanságot szüntet meg.) 
Azokat az információkat, amelyekből valamilyen 
konkrét tényt tudunk meg adatnak is nevezzük. 
Az információ értelmezett adat. 



Mi a jel? 

Az információkat jelek segítségével rögzítjük.

A jelek nagyon sokfélék lehetnek. Vannak olyan 
egyszerű jelek, amiket majdnem mindenki megért 
(pl.: integetés búcsúzáskor. Vannak olyan jelek is, 
amiket az embereknek csak egy csoportja ért. 



Ilyen jelekből állnak a titkosírások, de sok más 
jelet is csak tanulás és gyakorlás után értünk meg 
(Morze, jelzőtáblák, jelnyelv, stb.). 

A jelekkel rögzített információkat csak akkor 
értjük, csak akkor tudjuk „venni”, ha ismerjük a 
jelek jelentését. A betűket például csak akkor 
értjük, ha tudunk olvasni. 



A jel kódolt formában információt hordoz.

Informatikai szempontból megkülönböztetünk
Analóg és Digitális jelet.



Az analóg jelet 

legtöbbször folytonos fizikai mennyiség 
reprezentálja, amely gyakran folyamatos függvénye 
az időnek, helynek vagy más mennyiségnek. Például a 
hőmérsékletet, mint jelet a hőmérőben egy 
higanyszál hossza mutatja (analóg jel), e két 
mennyiség arányosan változik.



A digitális jel 

valamilyen diszkrét jelnek számokkal kódolt 
megjelenési formája, speciálisan bináris számokkal 
kódolt. Diszkrét jeleknek azokat a jeleket 
nevezzük, amelyek véges sok, jól 
megkülönböztethető értéket, formát vehetnek fel.



Probléma:

A környezetünk zöme analóg jeleket állít elő, 
viszont a számítógépek (zöme) digitális jeleket 
tudnak feldolgozni.

Megoldás:

analóg jel digitalizálása.



Analóg jelből digitális jel előállítás fázisai:

Mintavételezés: adott időközönként mintavétel az 
analóg jelből. A következő mintavételig eltelt 
időben történő analóg jelváltozás elveszik.



Analóg jelből digitális jel előállítás fázisai:

Kvantálás: a vett mintaértékek besorolása egy-egy 
értéktartományba — hiszen ezen is csak véges 
számú értéket vehet fel a digitális jel.



Mi a kód? 

A kód megállapodás 
szerinti jelek vagy 
szimbólumok rendszere, 
mellyel valamely 
információ egyértelműen 
megadható. 



Mi a kódolás? 

A kódolás valamely információ átalakítása 
egyezményes jelekké. 



A számítástechnikai eszközökkel 

rögzített, azokkal feldolgozható és megjeleníthető 
információt adatnak nevezzük.

A szűkebb értelemben vett informatikán a 
számítógépes információfeldolgozást értjük. 



A számítógépek programjai is kódokból állnak.
A programozók kódokra fordítják le a 
számítógépnek adott parancsokat. 
A kódok segítségével pedig a számítógépek végre 
tudják hajtani a feladatot. A számítógépek 
többféle kódnyelvet is ismernek. Pl.: BASIC, LOGO, 
Java, Pascal …


