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INFORMÁCIÓ, ADAT,
JEL, KÓD, KÓDOLÁS…

Informatikai alapfogalmak

MI AZ INFORMATIKA?

• „Az informatika az információk (számítógépes) 
tárolásával, rendezésével, feldolgozásával és 
megszervezésével foglalkozó elmélet és 
ennek gyakorlati alkalmazása.

Magyar értelmező kéziszótár 2003

• Az információ megszerzésének, továbbításának módja.

• Az információ rögzítésének, tárolásának módja. 
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MI A SZÁMÍTÓGÉP?

• Információk, adatok tárolására 
és feldolgozására szolgáló 
eszköz.

• A számítógépek feladata az adatok feldolgozása. 

• Ha szeretnénk megérteni a számítógépek működését, 
először értenünk kell az adat és az információ fogalmát. 

MI 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.

• Úgy is fogalmazhatunk, hogy az információ 
valamely meglévő bizonytalanságot szüntet meg. 

• Azokat az információkat, amelyekből valamilyen konkrét 
tényt tudunk meg adatnak is nevezzük.
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1. PÉLDA
(MENNYIRE FONTOS SZÁMUNKRA?)

• Ha a strandon bemondják, hogy Kiss Pistike keresi az 
anyukáját, akkor ez az anyuka kivételével mindenkinek 
adat, tehát nincs információ értéke.

• Azonban, ha azt mondják be hogy minden lángoshoz 
egy ingyen sör jár, akkor már több embernek jelent 
információt.

• Ha azt mondanák, hogy a büfé ingyen van, ez 
mindenki számára információ értékű. Tehát 
megállapítható, hogy az információ mennyisége 
egyszer függ attól, hogy mennyire érint minket.

2. PÉLDA
(MENNYI AZ ÚJ ISMERET?)

• Ha azt olvasom egy könyben, hogy Magyarország 
fővárosa Budapest, számomra nem hordoz információt, 
mert már tudtam.

• Ha ugyanezt egy olyan valaki olvassa, aki még nem 
hallott róla, annak információ értékű (feltéve, hogy 
érdekelt a témában).

• Tehát elmondható, hogy az információ mennyisége 
függ az új adatok mennyiségétől.
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3. PÉLDA
(MENNYIRE VÁRATLAN VAGY SZOKATLAN SZÁMUNKRA?)

• Ha azt mondom, hogy Kovács Pistinek 40-es lába van, 
akkor legtöbb ember számára ez az adat nem hordoz 
információt, hiszen nem érdekeltek a témában.

• Ha viszont azt mondom, hogy Kovács Pistinek 62-es 
lába van, akkor - függetlenül az ismeretségtől - a 
legtöbben felkapják a fejüket.

• Ez azt jelenti, hogy az információ mennyisége függ a 
szokatlan, illetve váratlan adatoktól is.

EGY HÍR INFORMÁCIÓÉRTÉKE
A KÖVETKEZŐKTŐL FÜGG:

• Relevancia (fontosság)

• Új ismeret mennyisége

• Váratlanság (valószínűség)

Információ sokfélesége
(numerikus adatsor, szöveg, zene, egyetlen elektronikus jel,

kép, videofelvétel …)
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INFORMÁCIÓ MÉRÉSE

• Az információ alapegysége a bit, értéke 0 és 1 lehet. 

• A bit egyrészt jelent egy kettes számrendszer béli 
számjegyet, másrészt az információmérés egysége. 

• Mint minden mérték-egységnél itt is szükségünk van az 
alapegység többszöröseire:

A bit után a következő egység a bájt, és 1 Bájt = 8 bit.

MÉRTÉKEGYSÉGEK

• Bit – egyetlen bináris jegy

• Byte (bájt) – egy 8-bites egység
(8 jegyű bináris szám)

• 1 Kbyte (kilobájt, KB) = 1024 byte

• 1 Mbyte (megabájt, MB) = 1024 Mbyte

• 1 Gbyte (gigabájt, GB) = 1024 Mbyte

• 1 Tbyte (terabájt,TB) = 1024 Gbyte
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INFORMÁCIÓ TÁROLÁSA

• Memória
• ideiglenes tárolás
• kikapcsoláskor tartalma elvész
• kisebb kapacitás
• gyors elérés

• Háttértárak
• hosszútávú, biztonságos tárolás
• lassabb elérés
• általában nagyobb tárkapacitás

MI AZ ADAT?

• Adat = elemi ismeret

• Az adat tények, fogalmak olyan megjelenési formája, 
amely alkalmas emberi eszközökkel történő 
értelmezésre, feldolgozásra, továbbításra.

• Az adatokból gondolkodás vagy gépi feldolgozás útján 
információkat, azaz új ismereteket nyerünk. 

• A számítástechnikai eszközökkel rögzített, azokkal 
feldolgozható és megjeleníthető információt adatnak 
nevezzük.
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MI A JEL?

• Az információkat jelek segítségével rögzítjük.

• A jelekkel rögzített információkat csak akkor értjük, csak 
akkor tudjuk „venni”, ha ismerjük a jelek jelentését. 

• A jelek nagyon sokfélék lehetnek. Vannak olyan egyszerű 
jelek, amiket majdnem mindenki megért, például az 
integetést búcsúzáskor.

• Vannak olyan jelek is, amiket az embereknek csak egy 
csoportja ért. Ilyen jelekből állnak a titkosírások

• Sok más jelet is csak tanulás és gyakorlás után értünk meg, 
például a Morze ABC, a jelzőtáblák.

• A jelekkel rögzített információkat csak akkor értjük, ha 
ismerjük a jelek jelentését. A betűket például csak akkor 
értjük, ha tudunk olvasni

ANALÓG / DIGITÁLIS JEL
• Analóg jel: A folytonos, két határérték között bármilyen más 

értéket felvehető jeleket hívjuk analóg jeleknek.
Ilyenek a természetben, vagy például a fizikában előforduló 
jelek. Az analóg jelek jellegzetessége a folytonosság. 
Folyamatosan, törés nélkül változtatják az értéküket.
(pl.: hőmérséklet, áramerősség, sebesség) 

• Digitális jel: A digitális jel két határérték között tetszőleges 
számú, de előre rögzített értéket vehet fel. A legtöbb 
mesterséges jel ilyen. A digitális jelek változása nem 
folytonos. Lépcsőzetes, töréseket tartalmazó. 
(pl.: iskolai osztályzat (1- 5), ruhaméret (S, M, L, XL)) 
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Az alábbi képen jól megfigyelhető az analóg jel folyamatossága és a 
digitális jel lépcsőzetessége. Mivel ez utóbbi nem vehet fel bármilyen 

értéket, ezért két állapot között ugrásszerű a változás 

PÉLDA: MÉRŐMŰSZEREK
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PÉLDA: ÓRÁK

MI A KÓD?
• Megállapodás szerinti jelek vagy szimbólumok 

rendszere, mellyel valamely információ egyértelműen 
megadható. 

• Kódolás: valamely információ átalakítása egyezményes 
jelekké. 

• Dekódolás: visszaalakítás az eredeti jelekké,
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MILYEK KÓDOLÁSOKAT 
ISMERÜNK?

Kódolási minták: 

• vonalkód, QR kód
• Morse kód
• Braille írás, rovásírás, hieroglifák
• RGB színkód, ASCII kód
• genetikai kód
• ISBN, ISSN
• daktil vagy fonomimikai jelnyelv
• hangjegyek
• közlekedési lámpák… stb.


