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A billentyűzet a számítógéppel a gép alaplapján levő, erre a célra kialakított csatla-
kozón keresztül kommunikál. A hagyományos billentyűzet csatlakozója az audió csatla-
kozókhoz hasonló. Az újabb billentyűzeteknél PS/2, vagy USB (Universal Serial Bus)
típusú csatlakozókkal találkozhatunk.

Irodalom
1] Abonyi Zs. – PC hardver kézikönyv;   Computer Books, Budapest,  1996
2] Markó I. –  PC Hardver;   Gábor Dénes Főiskola, Budapest, 2000
3] Miklóssy D. – Prezentációs oktatási segédanyag kidolgozása a PC perifériák és működésük

bemutatására; http://vili.pmmf.hu/diplom/2001/miklossy
4] *** –  A billentyűzet; http://www.cab.u-szeged.hu/local/archi
5] *** –  A billentyűzet; http://eotvos.isk.tvnet.hu/intranet/computer/hardware
6] *** –  A billentyűzet; http://www.fazekas.hu/szamtech/
7] *** –  Computer hardware: Keyboard; http://www.ckls.org/~crippel/
8] *** –  A számítógép és felépítése; http://www.kolcsey-nyh.sulinet.hu

Kaucsár Márton

Kozmológia
IV. rész

Kepler „geometrikus” világa
Johannes Kepler (1571–1630) német csillagász és matemati-

kus hőn vágyott arra, hogy felfedezze az igazi kozmikus rend-
szert. Sok szempontból hajlott a miszticizmusra – a szíve
mélyén püthagoreous volt –, és hitt abban, hogy pusztán el-
mélkedései útján megsejtheti a Világegyetem szerkezetét .
Ugyanakkor a legtöbb misztikussal szemben egészséges néze-
tei voltak a megfigyelésekről, noha hitt az asztrológiában is,
sőt maga is gyakorolta azt. Johannes Kepler

Kepler rendelkezésére állt Tycho hatalmas észlelési anyaga, amelynek pontosságában nem
kételkedett. Eleinte Kopernikusz rendszerét kívánta tökéletesíteni, amelyet elfogadott, de
ahogy a deferensek és epiciklusok rendszerével egyre kevésbé tudta megmagyarázni az
észlelések eredményeit, más elméletek felé fordult. Lényegében a Tycho Brache által felhal-
mozott tömérdek észlelési adat vezette el Keplert a helyes válaszhoz. Ő igen komolyan és
nagy kitartással hitte, hogy a bolygórendszer geometriai elvek szerint van elrendezve.

Elvetette az évezredes körpálya-forgást, amelyben
semmilyen más görbe nem szerepelhetett, és felállította
első törvényét. Ez kimondja, hogy a bolygók ellipszis alakú
pályán keringenek a Nap körül, amely ezeknek az ellipsziseknek
az egyik gyújtópontjában van .

Kutatásai eredményekén sikerült megállapítania a
bolygók pálya menti mozgásának alaptörvényeit . Máso-
dik törvénye szerint a Naptól a bolygóhoz húzott egyenes
szakasz, a vezérsugár egyenlő idők alatt egyenlő területeket súrol.

Ennek azonnali következménye, hogy a bolygók a Nap közelében gyorsabban, míg a
naptól eltávolodva lassabban haladnak pályájuk mentén.



140 2001-2002/4

Harmadik törvénye a pálya mérete és a keringési idő kapcsolatát adja.
E szerint: A bolygók keringési idejének négyzetei úgy aránylanak egymás-
hoz, mint közepes naptávolságuk (ellipszisük fél nagytengelye) köbei:
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Ennek alapján a földi mérésekkel meghatározott keringési időből meg tudta határoz-
ni a bolygók pályájának méretét.

Nagy jelentőségű eredményeit Kepler két munkában közölte. Első két törvénye 1609-
ben került a tudományos nagyközönség elé az Astronomia Nova (Új csilagászat) c.
művében. Harmadik törvénye további tíz évi kutatás eredményekét kapta meg egyszerű
végső alakját. Ezt az 1619-ben kiadott Harmonice Mundi (A világ harmóniája) c. műben
közli.

A bolygók mozgására vonatkozó helyes törvényeit sajnos nem sikerült egy moder-
nebb kozmológiai rendszerbe foglalnia. Kepler kozmológiája lényegében teomorf jellegű
volt. Az isteni szentháromság elve vezérelte. Így írt:

„A világ gömbjében, amely a Teremtő Isten és a világ őslényegének képe, három ré-
gió van. Ezek a szentháromság három személyét jelképezik. Az Atya szimbóluma a
középpont, a Fiúé a felszín, a közöttük levő tér pedig a Szentléleké. Ennek megfelelően
alakultak ki a szféra különböző helyein a világ összes részei. A centrumban a Nap, a
felszínen az állócsillagok szférája, a Nap meg az állócsillagok közötti térben a bolygók.

A Nap a tűz, ahogy ezt a püthagoreusok hirdették, vagyis egy izzó kőtömb, amint
Démokritosz mondotta. Az állócsillagok szférá ja jég, il letve kristálygömb”

Amint látjuk, a csillagok számára megtartotta az ókoriak kristályszféráját. Ha azon-
ban a csillagok gömbre vannak erősítve, akkor a világ nem lehet végtelen. Távcső hiá-
nyában, csupán szabad szemes észlelésekre alapozva Kepler – mint azt később Galilei
megállapította –, erősen túlbecsülte a csillagok látszólagos átmérőjét. Ebből azt a követ-
keztetést vonta le, hogy egy általunk látott csillagról körülnézve csodálatos látványban
volna részünk a sok közeli csillag miatt, teljesen eltérően a Föld égboltjától. Ezért a
világmindenség nem lehet mindenhol egyforma és így nem is lehet végtelen.

Bruno – a térben és időben végtelen Univerzum hirdetője

Giordano Bruno

Giordano Bruno (1548–1600) eredetileg dominikánus szerzetes
volt, később Kopernikusz és Nicolaus Cusanus szenvedélyes hívévé
szegődött. A Cusanus által vallott nézet a világegyetem térben és
időben való végtelenségéről és Kopernikusz heliocentrikus rendsze-
re Brunóban panteista-materilaista világképpé olvadt egybe, ame-
lyet nyíltan hirdetett és bártan védelmezett. Bruno pályája jól
szemlélteti azt, hogy milyen nehezen hódítottak teret a 17. szá-
zadban a kopernikuszi tanok. Még harminc éves sem volt, amikor
világképe miatt először vádolták eretnekséggel. Ettől kezdve
állandóan vándorúton volt.

Bejárta egész Európát, és tanított korának híres főiskoláin, így Oxfordban,
Marburgban, Wittenbergben, Helmstedtben, Prágában és Párizsban.

Haladó nézeteit a legvilágosabban 1584-ben Londonban írt könyvében fejezte ki, címe:
Az Univerzum és a világ végtelenségéről (De l’infinito Universo et Mondi). Előtte senki sem
merészelte olyan határozottan levonni Cusanus és Kopernikusz műveiből a következtetéseket
mint ő, és senki sem merte olyan nyíltan előadni. Bruno szerint a világ határtalan és felmér-
hetetlen térség, amelyet végtelen sok csillag tölt ki. A Nap, amely Kopernikusznál még a világ
közepe, Brunónál csak egy nap a végtelen sok nap közül. Ebből következően szerinte a
világnak nincsen középpontja. Az Univerzumnak annyi középpontja van, ahány csillagot
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tartalmaz, vagyis végtelen sok. A Nap csupán „bizonyos testekre vonatkozóan” közép-
pont, az adott esetben tehát a Nap körül keringő bolygókra „vonatkozóan”.

Bruno Istent (natura naturans) a természettel (natura natura) azonosítja. Éppen ezért
szerinte teremtés sem volt. Az Univerzum minden égitestje ugyanazon anyagokból áll,
amelyek átalakulhatnak ugyan, de meg nem semmisülhetnek. A csillagok és a Naprend-
szer bolygói is az arisztotelészi szférák segítsége nélkül, szabadon mozognak a térben,
egy „belső princípiumot” követve.

Bruno tollából olyan írások is származtak, amelyekben nevetségessé tette a dogmatikus
teológusokat. Ostorozta a papságot és a klérust a katolikus dogmákkal együtt. Az egyház
tekintélyét csorbító munkássága miatt 1591-ben az inkvizíciós hivatal Velencében elfogatta,
és pert indított ellene. Két évvel később Rómába viszik, ahol hét évi fogság után mondták ki
rá az ítéletet: máglyahalál. Az ítéletet 1600. február 17-én hajtották végre.

Galilei és a távcső szerepe a világképalkotásban
A modern természettudomány kialakulása időszakának kiemelkedő alakjai közé tar-

tozik Galileo Galilei (1564–1642). Alapvető felfogása hasonló Kepleréhez. Galilei szintén
szenvedélyes híve Kopernikusz rendszerének. Galilei a természettudományos megismerés-
ben szintén döntő szerepet tulajdonít a kísérletnek mint az ember természethez intézett
egyenes kérdésének, és ő is használja a matematikát. Minden kutatása végső soron annak
a bebizonyítására irányul, hogy Kopernikusz tana távolról sem csupán matematikai fikció,
mint azt Osiander állította, hanem hogy benne a világ szerkezetére vonatkozó igazság
fejeződik ki.

Galileo

Galilei először orvosi tanulmányokat folytat , de érdek-
lődése fokozatosan a matematika és a kísérlet i tudományok
felé fordu l. 1589-ben Pisában – ahol számos kísérletet végzett
a szabadon eső testek mozgástörvényeinek kiderít ésére – a
matematika és csillagászat tanárává nevezték ki.

Tyhoéhoz hasonlóan az ő figyelm ét is egy 1604-es nóva-
kitörés kelt i fel a csillagászat iránt . Megismételte elődje méré-
seit, és szintén arra a következtetésre jutott , hogy a nóva az
állócsillagok szférájába tartozik, nem pedig a bolygókéhoz.

Galilei 1609-ben tudomást szerez arról, hogy holland szemüvegkészítők olyan lencse-
kombinációkat állítottak össze, amelyekkel távoli tárgyakat „közelebb lehetett hozni”.

Rögtön hozzálát néhány távcső készítéséhez, amelyeket másoktól eltérően a csillagos ég
kémlelésére használ. Néhány hét alatt távcsöveivel jelentős csillagászati felfedezéseket tesz.

Első eredményei, amelyeket a Siderius Nuntiusban (Égi hírnök) hozott nyilvánosságra, a
Hold megfigyelése során születtek. Hegyeket és krátereket látott. Hosszú árnyékokat,
amelyeket a holdi napkelte során vetettek a hegycsúcsok, és csillagszerűen ragyogó apró
pontokat, amelyeket napsütötte hegyeknek gondolt. Meghatározta azok magasságát. Felfi-
gyelt a viszonylag lapos, hatalmas kiterjedésű, sötét területekre, amelyeket óriási vízfelüle-
teknek gondolt. Galilei még arra is felfigyelt, hogy a Holdon soha sem láthatók felhők.

Annak ellenére, hogy felfedezései heves vitákat váltottak ki, ugyanis filozófus kortár-
sai a Holdat tökéletes kristálygömbnek tartották, Galilei tovább folytatta vizsgálódásait.
Megállapította, hogy a Tejút rendkívül halványan derengő, pislákoló csillagok sokasága.
Távcsövével észrevette, hogy a Fiastyúk (Plejádok) nem hét csillagból – mint azt szabad
szemmel végzett megfigyelések alapján gondolták –, hanem mintegy negyvenből áll, és
valóságos csillagcsaládot, mai nevén csillaghalmazt alkot. A Tejút jó néhány hasonló,
ködszerű foltjáról sikerült megállapítania , hogy azok is ilyen csillaghalmazok.
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A bolygókra irányítva távcsövét észrevette, hogy azok nem pontszerűeknek látszanak,
mint az állócsillagok, hanem kicsiny korongoknak. A Vénusz pedig időnként sarló, máskor
pedig a félkörnél is nagyobb, domború alakú volt. E megfigyelései nyilvánvalóan Koperni-
kusz Naprendszer-modelljének helyességét támasztották alá. E rendszer további bizonyíté-
kaként Galilei a Jupiter megfigyelésébe kezdett, s arra a felfedezésre jutott, hogy négy hol-
dacska is kering körülötte. Minthogy pedig ezek az égitestek teljesen nyilvánvalóan a Jupi-
ter körül mozognak, puszta létük is azt igazolta, hogy a Nap nem minden mozgás közép-
pontja. Galilei a Jupiter-rendszert a Naprendszer mikromodelljének tekintette.

 A legtöbb filozófus kételkedett a felfedezések realitásában, arra hivatkozva, hogy
Arisztotelész sem tesz említést róluk, sokan nem voltak hajlandók még belenézni sem
Galilei távcsövébe. Galilei folytatta megfigyeléseit. A Szaturnusz körül is észrevett valami
rendellenességet, amely valójában a bolygó gyűrűrendszere volt, de primitív műszerével
nem tudta élesen leképezni, így mint hármas rendszert értelmezte. A napfoltok, a napko-
rongon lévő sötét területek felfedezése újabb vitákat váltott ki.

Galilei eleinte úgy vélte, hogy az új bizonyítékok győznek majd a régi vélemények
fölött, és így elősegítik a kopernikuszi világkép győzelmét. A Collegium Romanum tudó-
sai hivatalosan megerősítették ugyan a felfedezéseit, a belőlük levont következtetéseket
azonban elutasították. Galileinek az a véleménye, hogy Kopernikusz tana tökéletesen össz-
hangba hozható a Szentírással, ha a Bibliát a természet kérdéseiben nem vennék szó sze-
rint, kihívást jelentett a kor hatalmasságai számára. A Szent Officium jegyzőkönyvének
tanúsága szerint 1616-ban „Galilei matematikust figyelmeztették, hogy addig képviselt nézetét,
amely szerint a Nap az éggömb középpontja és mozdulatlan, adja fel, és hogy ő ebbe belenyugodott”. A
pert követően Kopernikusz De rebolutionibus-sza 1616-ban index alá kerül.

A figyelmeztetés ellenére Galilei azonban továbbra is ugyanúgy
lelkesedett, mint előzőleg, és meg volt győződve Kopernikusz rendsze-
rének az igazságáról.

Galilei a tiltás ellenére megírja Dialógusok a két legnagyobb
világrendszerről című művét, amelyben vitába száll az arisztotelészi
fizika és csillagászat híveinek érveivel. Ekkor egy a pápa kezdemé-
nyezésére összehívott  bizottság megállapítja, hogy Galilei fondorla-
tosan szerezte meg a kinyomtatási engedélyt, és arra kényszeríttették
a kiadót, hogy szüntesse be a mű terjesztését. A három hónap alatt
lezajlott négy kihallgatás eredményeként Galilei visszavonta tanait, de
későbbi munkái bizonyítják, hogy csupán a kényszernek engedel-
meskedet, meggyőződései változatlanok maradtak.

Az egységes heliodinamikus világkép
Isaac Newton (1643–1727) a csillagászat, a fizika és a matematika legtöbb ágában komoly

eredményeket ért el. Első, nagyhatású könyve a Principia (teljes címe: A természetfilozófia
matematikai alapelvei) 1687-ben jelen meg, s ebben közölte – három törvénye mellett –
általános gravitációs törvényét is. E törvény lényegében a kepleri égi mechanika és a Galilei-
féle földi mechanika egyesítése, kimondván, hogy a bolygókat pályájukon tartó erő azonos
minőségű a testeket a föld felé vonzó erővel. Vagyis – állítja Newton – a szabadesésnek vagy
az ágyúgolyó mozgásának Galilei-leírta folyamata azonos minőségű a bolygók Kepler-leírta
elliptikus keringésével. E megállapítása, valamint híres axiómái, no meg az egész fizikájának
együttese adta a században egységesülő dinamikus világkép alapjait.

Addig, míg az arisztotelészi fizikában a nyugalom volt az elsődleges, a Galilei–Newton-
féle fizikában a mozgás lett az. Ebben az új világképben a magukra hagyott testek egyenes
vonalú, egyenletes mozgást végeznek, s e mozgásokra nem áll a „minden mozgót mozgat
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valami” elv. A gyorsuló mozgásnak viszont valóban előfeltétele az állandó mozgató, vagyis
állandó erő. És ugyanez áll a bolygókra is.

Isaac Newton

Azt is mondhatjuk, hogy addig míg Kepler és Galilei a mechani-
kában főként a „hogyan mozog?” kérdésre keresték a választ, Newton a
„miért mozog úgy?” kérdésre szeretett volna választ adni.

Vagyis, míg elődei a kinematika alapjait fektették le, ő a dinamikát
dolgozta ki az égi és földi eseményekre egyaránt. Ezeken túlmenően
magyarázatot tudott adni az árapályra, az üstökösök pályaalakjára, a
Föld lapultságára és a napéjegyenlőségi pontok precessziójára.

Newton nemcsak a bolygók mozgásával, de azok feltételezett ki-
alakulásával is foglalkozott.

De addig, míg René Descartes (1596–1650) azt az örvény elmélettel magyarázta, mely
szerint az ősanyagból az örvények hatására váltak ki a bolygók és a csillagok, Newton e
sűrűsödést egyszerűen a gravitációval magyarázza.

Az ókor és középkor statikusnak mondott világképét, a geocentrikus nézetet átváltó
heliocent rikus nézetet, s a kepleri és a Galilei-féle világképek együttesét felváltja a 17.
században a dinamikus világkép. Maga a kopernikuszi kép még inkább statikus volt ,
mint dinamikus, dinamikussá csak Keplernél, majd Newtonnál válik.

Szenkovits Ferenc

Komponensorientált paradigma

A komponens fogalma
A minta (pattern) és a keretrendszerek (framework) szerinti fejlesztés egyre fontosabb

szerephez jut a szoftvergyártásban. Ez a szerep elsősorban a kód újrafelhasználhatósá-
gában rejlik, de nem csak kódot, hanem már meglévő tapasztalatokat, módszereket,
tudást, programterveket, alkalmazásokat is fel lehet használni mintaként más alkalmazá-
sok fejlesztéséhez.

Az újrafelhasználható kódot szoftver komponensnek nevezzük. A működő program
elkészítése így nem más, mint a már meglévő komponensek összeillesztése, összevágása,
összerakása. A komponensek használata lecsökkenti az alkalmazás fejlesztésére szánt
időt, és megnöveli az alkalmazás minőségét, hisz a beépített komponenseket már hasz-
nálták, tesztelték. Komponenseket azért is jó használni, mert ezek számos jó tulajdon-
sággal rendelkeznek: felhasználóbarát, szabványos, rugalmas, általános, újrafelhasznál-
ható, megbízható, hatékony, jól dokumentált és a használatukhoz nem kell tudni, hogy
pontosan hogyan is működnek. Az implementációjuk el van rejtve a külvilágtól.

A komponensek önálló objektumok (így nem lehetnek például absztrakt objektu-
mok), önálló működéssel rendelkeznek. A komponenseket telepíteni lehet és egy jól
dokumentált interfésszel rendelkeznek. A komponensek képesek arra, hogy különböző
operációs rendszerek, hálózatok, számítógépek, alkalmazások, programozási nyelvek
között megteremtsék a kapcsolatokat.

A komponensek felhasználása, alkalmazásokba, programokba való építése olyan esz-
közök, környezetek segítségével történik, amelyek képesek a beépítés megvalósítására.
Ezeket az eszközöket gyors alkalmazásfejlesztő eszközöknek (RAD – Rapid Application
Development) nevezzük.


