
A szoftver csoportosítása

1. Rendszerprogramok: A számítógép üzemeltetéséhez szükséges programok, amit
operációs rendszernek nevezünk (pl.: Unix, Dos, Windows, Linux, stb..)

Az operációs rendszerek feladata a többi program indítása, futtatása, és az
esetleges hibák kezelése. Ide soroljuk a Hálózati Operációs rendszereket is (
Novell, Netware, Windows NT és XP), melyek a számítógép összeköttetését
teszik lehetővé. Nem tartoznak ide az ún. különböző (shell) programok, az ún.
rendszerközeli programok, melyek segítik és könnyítik az operációs rendszerek
kezelését. Pl.:( Norton Commander, Dos Navigátor).

Rendszerközeli programok
A rendszerközeli szoftverek nem tartoznak közvetlenül az operációs rendszerhez, de

működését, működtetését hatékonyabbá tehetik. Ezek a segédprogramok. A
segédprogramok körébe tartoznak avírusírtók, a tömörítők, és a
lemezkarbantartó programok.

2. BIOS: A számítógép alapvető funkcióit biztosító program, mely a ROM-ba foglal
helyet. Enélkül a számítógép működésképtelen. Azt a számítókép vásárlásakor
az alaplapba beültetve kapunk meg.
Feladata: A számítógép egységeinek ellenőrzése, alapfunkciók irányítása, gépi
szintű folyamatok vezérlése. A gép konfigurációját a CMOS RAM-ban rögzíti.
A perifériákat alapszinten működteti.

3. Alkalmazói programok: A meghatározott felhasználói igényt kielégítő szoftvereket
nevezzük így. Ide tartoznak azok a programok, melyeket a felhasználók széles
köre használ, a gyakorlati feladatok elvégzésére. Két fő csoportja van. Az
általános célú szoftvereket szoftverfejlesztő cégek azzal a szándékkal készítik
el, hogy egy meglévő problémához, feladathoz sokak által használható
megoldást adjanak.

szövegszerkesztők (WinWord, Write, WordPerfect, stb..)-
táblázatkezelők (Excel, Quatro, Lotus 1-2-3, stb..)-
adatbázis kezelők (Acces, FoxPro, Clipper, dBase, stb..)-
Kiadványszerkesztők (Page Maker, Quark X Press, stb..)-
számítógéppel való tervezés, gyártás, raktározás, stb..-
számítógéppel támogatott oktatás és szimuláció-
Operációs rendszerek hiányosságainak pótlására használatos programok,-
stb.

Az egyedi célú szoftverek valamilyen speciális, csak a megrendelő számára
fontos feladat elvégzésére készülnek. A közel azonos funkciójú általános célú
szoftverekhez képest az ára többszörös, mivel itt a fejlesztés költségét nem lehet
több vevő között szétosztani.

4. Fejlesztő rendszerek: A programozási nyelv segítségével új programokat írhatunk,
fejleszthetünk. (Basic, Pascal, C, Java, Delphi, stb..)



Operációs rendszer, OS (Operating System)

Az operációs rendszer a számítógépet működtető szoftver, amely a számítógép indulásakor
azonnal betöltődik a számítógép memóriájába: Nélküle a gép - még ha fizikailag hibátlan is -
működésképtelen. Az operációs rendszer tölti be a számítógép működéséhez szükséges
programokat, vezérli, összehangolja, ellenőrzi a programok működését. Az operációs rendszer
általában semmilyen, a felhasználó számára közvetlenül hasznos feladatot (szövegszerkesztés,
könyvelés stb.) nem végez, hanem lehetővé teszi az ilyen feladatokat ellátó, felhasználói
programok futtatását. Az operációs rendszer feladata az, hogy az ember és számítógép közötti
kommunikációt biztosítsa, a számítógép erőforrásait sokoldalúan, gazdaságosan és a lehető
legoptimálisabban kihasználja, illetve a számítógép működését ellenőrizze és vezérelje; kezeli a
gép különböző perifériáit - monitor, floppy, hard diszk, nyomtató stb. - és végrehajtja a neki
szóló parancsokat.

Operációs rendszerek feladatai

Tehát az operációs rendszer feladatai közé elsősorban azok a tevékenységek tartoznak,
amelyek a számítógép működtetéséhez, értelmes használatához elengedhetetlenek. Azonban a
modernebb operációs rendszerek már egyre több hasznos szolgáltatást is tartalmaznak,
amelyekkel a felhasználó számára kényelmesebbé tehetik a számítógép használatát. Azonban
minél kényelmesebb szolgáltatásokat nyújt egy operációs rendszer, annál terjedelmesebb, és
annál több hibalehetőséget tartalmazhat! Vegyük most sorra az operációs rendszertől elvárt
funkciókat, és részben azokat is, amelyeket ezen felül a legtöbb operációs rendszer manapság
még nyújtani szokott:

A gép hardverelemeinek kezelése, működtetése: Manapság a PC-khez rengetegféle
hardverelem létezik. Az operációs rendszer feladata ezek egymástól eltérő vezérlési
módjainak kezelése, a felhasználó felé azonban azonos szolgáltatási felület biztosítása.
Ezen azt kell érteni, hogy ha két különböző gyártótól származó hangkártya más-más
kódokkal vezérelhető, akkor az operációs rendszer legyen képes az egyes kártyákat a
megfelelő módon vezérelni, de a felhasználó számára mindegyik esetben ugyanazt
kelljen tenni ahhoz, hogy a hangkártya megszólaljon.

Ehhez az operációs rendszerek vezérlőprogramokat vagy az eredeti angol driver szó
pontos fordításával meghajtó-programoknak nevezett programokat használnak. Minden
hardverhez létezik egy ilyen vezérlőprogram, amelyen keresztül az adott hardver
működtethető. Az operációs rendszer ezeket a programokat használja a hardver
működtetésére.

Alapvető elvárás, hogy az operációs rendszeren keresztül lehessen csak a hardverhez
hozzáférni, vagyis hogy az operációs rendszert egyetlen alkalmazói szoftver se legyen
képes megkerülni. Ez azért fontos, mert ha egyszerre több alkalmazást is akarunk
ugyanazon a gépen futtatni, akkor csak így kerülhető el, hogy az egyik alkalmazás a
másikkal összeakadva az egész számítógép összeomlását okozza.

Alkalmazások futtatása: További fontos feladat, hogy az operációs rendszer tegye
lehetővé más programok indítását, és futtatását. Ezek számára biztosítson egy felületet
(angolul interface) a hardverelemek használatára. Ez a fentiekből következően persze
nem a hardverhez való közvetlen hozzáférést jelent, hanem azt, hogy ha – a fenti



példánál maradva – a program a hangkártyán szeretne valamit megszólaltatni, akkor
meghatározott módon lehetősége legyen az operációs rendszerrel ezt tudatni, hogy az
operációs rendszer a hangkártyát a kért hang lejátszására utasíthassa.

Ugyanilyen módon az operációs rendszer megfelelő programrészletének meghívásán
keresztül kaphatja meg a program a billentyűzeten leütött billentyűk kódját, egy másik
programrészlet meghívásával írhat ki szöveget a képernyőre, és így tovább...

Tehát ez a funkció azt is jelenti, hogy az operációs rendszernek ki kell szolgálnia az
alkalmazásokat, amelyeket a felhasználó futtatni kíván a gépen.

A feldolgozás ütemezése, az erőforrások megosztása: Tulajdonképpen ez is
kapcsolódik az előző funkcióhoz, mivel a modern operációs rendszerek képesek
egyszerre több alkalmazás futtatására, amelyek ugyanazon a CPU-n hajtandóak végre,
ugyanazokat az erőforrásokat (hardverelemek, memória stb.) szeretnék igénybe venni.

Az operációs rendszer feladata a különböző alkalmazások között igazságosan elosztani
a rendelkezésre álló erőforrásokat. A CPU esetében ez úgy néz ki, hogy a programok
rövid időszeletekben egymás után futnak, majd amikor már mindegyik sorra került,
akkor kezdik elölről a sort. Az időszeletek olyan rövidek, hogy a felhasználónak fel
sem tűnik, hogy az alkalmazások nem egyidőben, hanem egymást váltogatva futnak.
Ezt a fajta, időosztásos technikával egyidejűleg több program futtatását nevezik idegen
szóval multitaszkingnak, vagy magyarosabban (a task feladatot jelent)
többfeladatosságnak. Nem minden operációs rendszer képes a többfeladatos
működésre.

A többfeladatos működés másik megoldása a több CPU alkalmazása, amely általában
nagygépekben szokás. Ilyenkor az operációs rendszer egyenletesen elosztja az egyes
processzorok között az alkalmazásokat, amelyek így valóban képesek egymással
párhuzamosan futni.

Azonban a többi erőforrás megosztása még ekkor is problémát okozhat, így azt
továbbra is tudnia kell az operációs rendszernek kezelni. Fenti példánknál maradva,
akár egy, akár több processzor van a gépben, egyszerre csak az egyik program tud
zenélni, a másik nem férhet a hangkártyához. Ugyanígy ha két program szeretne
nyomtatni, akkor az egyiknek meg kell várnia, amíg a másik befejezi a nyomtatást.

A CPU megosztásához hasonló probléma léphet fel, amikor az egyes programok
memóriaigénye együttesen meghaladja a számítógépben fizikailag jelenlevő memória
kapacitását. Ekkor egy jobb operációs rendszer képes arra, hogy a virtuális memória
nevű szolgáltatás segítségével úgy tegyen, mintha volna elég memória: egyszerűen
lemezre írja az éppen nem futó program által használt memóriaterületek tartalmát, és az
így felszabadult területet átadja a másik programnak. Azután ha újra kell a lemezre írt
memória, akkor kicseréli egy másik, most nem kellő résszel. Mivel állandó méretű
lapokat szokás ilyenkor cserélni, ezt a technikát memórialapozásnak, idegenszóval
swap-elésnek nevezzük. Ehhez persze szükséges a lapok tárolásához a háttértáron
elegendő szabad hely, ahol a swap-területet, vagy lapozóterületet ki lehet alakítani.
Ezzel a módszerrel a mai PC-k virtuális memóriája akár 4 GB méretű is lehet (amit a
Microsoft sajnos kezd ki is használni a programjai készítésekor).

Ha azt tapasztaljuk egy gépnél sok progam esetén, hogy a programok közti váltás sok
lemezműveletet igényel, akkor az a fizikai memória túl kicsiny voltát jelzi, vagyis hogy
az egyes programok futtatása a memóriát teljesen lefoglalja, így a másik program
teljesen a lapozóterületre került, és a programváltáskor az egészet újra be kell tölteni.



Ilyenkor vagy kevesebb programot futtatunk egyszerre, vagy növelni kell a fizikai
memória méretét – vagy pedig kisebb memóriaigényű programokat keresünk.

Az adatok kezelése, átvitele: Ez is igazából a memóriakezelést, és főleg a virtuális
memóriakezelést jelenti. Azonban a memória és a háttértárak, illetve a hálózatba kötött
gépek esetén a hálózat többi gépe közti adatcserét is ide sorolhatjuk.

Párbeszédes kapcsolattartás a felhasználóval: Rendkívül fontos, hogy az operációs
rendszer biztosítson valamilyen lehetőséget a felhasználónak arra, hogy tudassa a
rendszerrel, hogy mit akar csinálni, elvégre a gép éppen ezért van.

Operációs rendszerenként változik a módja ennek a kapcsolatnak, azonban mindig
jellemzője kell legyen a párbeszédes módszer (idegen szóval interaktivitás), ami
lehetővé teszi a felhasználónak, hogy bármikor kiadhasson utasításokat, amelyek az
operációs rendszer működését vezérlik. Ilyen utasítás formájában tud a felhasználó
valamilyen alkalmazást is elindítani a gépen például.

Azt a felületet, amit az operációs rendszer a felhasználóval való kapcsolattartásra
fentart, felhasználói felületnek nevezzük. Ez lehet kétféle: szöveges, vagy grafikus
felület.

Szöveges felhasználói felület: A számítógép képernyője szöveges üzemmódbano
működik. A felhasználónak a billentyűzeten begépelt parancsa, és az operációs
rendszer arra adott szöveges válasza megjelenik a képernyőn. Amennyiben a
kiadott parancs valamely program elindítását eredményezi, akkor a képernyőn
annak a programnak a felhasználói felülete jelenhet meg, de a program
befejeződése után ismét az operációs rendszer felhasználói felülete fog
megjelenni.

A régebbi operációs rendszerek használták ezt a módszert, de a mai, grafikus
felhasználói felületet használó rendszerek is adnak általában lehetőséget az
úgynevezett parancsoros üzemmódra, amikor egy szöveges felületen adhatunk
parancsokat.

Előnye az egyszerű megvalósítás, és az utasítások pontos megfogalmazásának
lehetősége, azonban hátránya, hogy a parancsok pontos megadása fontos, és
emiatt a parancsokat pontosan ismerni kell a használathoz.

Grafikus felhasználói felület: A képernyő grafikus üzemmódban van,o
billentyűzet is használható, de a tipikus beviteli eszköz az egér, amelyhez a
képernyőn egy legtöbbször nyíl alakú mutató tartozik. A képernyőn látható
objektumok fölé vitt egérmutatóval, az egér valamely gombjának lenyomásával
lehet az operációs rendszernek utasításokat adni.

Előnye a könnyebb kezelhetőség, de hátránya, hogy az utasítások precíz
megadására egyszerű egérműveletek nem adnak lehetőséget, így időnként
szükség lehet a parancssoros megoldásra is. További hátrány, hogy a grafikus
megjelenítés nagyobb méretű programkódot és memóriahasználatot igényel, így
lassabb a szöveges üzemmódnál.

A programok, adatok biztonságos tárolása: Tulajdonképpen a háttértárak kezelése a
hardver működtetéséhez tartozó feladat, azonban itt ennél egy kicsit többről is szó van.
Az operációs rendszernek biztosítania kell eszközöket a programokat illetve adatokat a
háttértáron tároló állományok kezelésére, vagyis állománykezelési szolgáltatásokkal
kell rendelkeznie, amelyek a fentebb tárgyalt felhasználói felületen keresztül elérhetőek,



lehetővé téve állományok másolását, törlését, módosítását, a háttértár törlését,
hibaellernőrzését, és hasonló tevékenységeket.

Működési zavarok jelzése, kezelése: A számítógép használata során előadódhatnak
hibahelyzetek. Ilyen lehet a háttértár sérüléséből eredő adathiba, de akár hibásan megírt
program is, amely rossz esetben az egész számítógép lefagyását okozhatná, azonban
egy stabil operációs rendszer esetében a többi program működésében nem volna szabad
az ilyen hibáknak zavart okozniuk. Ezért az operációs rendszernek a legkülönfélébb
hibák elhárítására fel kell készülnie. Az egyszerűbb hibák esetén magától megoldhatja a
problémát, bonyolultabb esetben azonban külső segítséget is igényelhet. Mindkét
esetben előfordul, hogy a hibáról a felhasználót tájékoztatja (utóbbi esetben a
segítségkérés céljából, előbbi esetben csak egyszerű tájékoztatásként).

Operációs rendszerek csoportosítási szempontjai

Néhány csoportosítási szempont érintőlegesen a feladatok ismertetésénél már szerepelt,
azonban most vegyük sorba őket, hogy később az ismertebb operációs rendszereket
jellemezhessük ebből a szempontból is.

Első csoportosítási szempont, hogy milyen felhasználói felülettel rendelkezik. A feladatoknál a
szöveges és a grafikus felhasználói felület fő jellemzői már szerepeltek.

Következő csoportosítási szempont, hogy hány programot tud az operációs rendszer egyszerre
futtatni. A PC első operációs rendszere volt a példa az egyszerre csak egy program futtatására
képes operációs rendszerre, de általában az operációs rendszerek többfeladatos üzemmódú
működést lehetővé tevő operációs rendszerek.

A nagy különbség az operációs rendszerek között abban van, hogy képesek-e a felhasználókat
egymástól megkülönböztetni vagy sem. Amelyik képes, azt többfelhasználós, amelyik nem, azt
egyfelhasználós operációs rendszernek nevezzük. Az egyfelhasználós operációs rendszer
számára csak felhasználó létezik, míg a többfelhasználós operációs rendszernél minden
felhasználónak van egy azonosítója, és egy jelszava, amellyel azonosítania kell magát, és utána
akár egyéni beállításokkal is dolgozhat a számítógépen, a többiektől elrejtett adatokat is
tárolhat a gépen, vagy akár kommunikálhat is a többi felhasználóval.

A többfelhasználós rendszerek is tovább bonthatók olyan operációs rendszerekre, ahol
egyszerre csak egy felhasználó dolgozhat, míg vannak olyan operációs rendszerek is, ahol
egyszerre több felhasználó, egymást nem zavarva tud programokat futtatni. Ez utóbbi eset
megköveteli nemcsak a többfunkciós működést a több egyidejű program futtatása miatt, hanem
azt is, hogy egy hálózaton keresztül a felhasználók különböző gépekről elérjék az adott gépet.
Az ilyen hálózati operációs rendszerekről majd a következő fejezetben lesz szó.

grafikus felhasználói felület,
GUI (graphical user interface) - A grafikus felhasználói felület az ember-számítógép
kapcsolatot egyszerűsítő rendszer. Segítségével a felhasználóknak nem kell bonyolult vagy
logikátlannak tűnő parancsokat megtanulniuk, a rendszert intuitív módon használhatják. A
grafikus felületeken ikonok azonosítják a programokat, a futó programok ablakokban,
elkülönített képernyőterületeken jelennek meg, egérrel lehet választani a menük és
menüpontok között. A grafikus felületek további nagy előnye, hogy a programok mind hasonló



külsővel rendelkeznek, a felhasználónak nem kell minden egyes program használatát külön-
külön megtanulnia.

A grafikus felület (Graphic user Interface=GUI) képi metafórákkal (ikonok) és valamilyen
mutató eszközzel (egérkurzor) dolgozik. Objektumorientált, objektumai eseményekhez
kapcsolódó üzeneteket kapnak és küldenek egymásnak. Az üzenetre vagy üzenettel válaszol,
vagy megváltoztatja az állapotát a rendszernek. ,

Legfontosabb eszközei az egér, a billentyűzet, az ablakok, az ikonok és a menük.

Az egér: forró pontja (hot spot) folyamatosan üzenetet küld az egérrel végzett1.
műveletekről. Alakja különböző lehet, általában az elvégezhető műveletekre utal.
Legjellemzőbb műveletei a bal klikk (kiválasztás), bal gombbal húzás (kijelölés,
mozgatás), dupla bal klikk (=1x bal klik+ENER), és a jobb klikk (helyi menü).

A billentyűzethez szintén tartozik egy kurzor a képernyőn, mely megszabja hogy2.
melyik ablakkal hol végez éppen műveletet a billentyűzet. A kurzort tartalmazó ablak
fogadja a billentyűzetről érkező üzenetet. (A billentyűzetről a menüpontok is elérhetők,
ilyenkor a kiemelt menüpont szaggatott téglalappal van kijelölve.)

Ablak: minden egyes folyamathoz külön ablak jön létre és az adott ablakban fut az3.
alkalmazás. Áll egy kliensterületből (munkaablak) és a kliens területen kívül eső
rendszerterületből (címsor, menüsorok, eszköztárak, állapotsor, görgősávok, vonalzó,
munkafüzetlapok – függ az alkalmazástól…) Ez utóbbin az operációs rendszer és a
felhasználó közötti információcsere zajlik. Az operációs rendszerhez tartozó ablakok az
Asztal és a Tálca. Az Asztal kliensterületén jönnek létre az alkalmazások ablakai, a
Tálca a programok közötti váltást segíti, rendszerüzenteteket hordoz,
rendszerparancsok kiadását teszi lehetővé. Az aktív ablak címsora színnel ki van
emelve.

Ikonok: objektumok, fájlok, mappák, programok, alkalmazások azonosítását szolgáló4.
képpel ellátott gombok, képpel a hozzájuk tartozó funkciót szemléltetik.

Menük: Az ablakokban kiadható parancsokat foglalják össze, megkímélnek a5.
parancsok megtanulásától. 3 típusuk van:

legördülő: (jobb sarkában kis lefele mutató háromszög jelzi)a.

feltáruló (másnéven helyi menü, ami a j.e.g –el érhető el)b.

kaszkád (a parancs végén „…” jelzi azt, hogy egy dialógusablak fog következni.c.
)

Tekintve, hogy a menük hierarchikusan vannak témakörökbe sorolva, egy funkció vagy
utasítás megtalálása logikus, könnyedén történik. A helyi (feltáruló) menü segít az
éppen aktuális objektumokkal végrehajtható műveleteket gyorsan elérni.
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