szervező munkájukért. Ugyancsak hálásan köszönjük Náray-Szabó Gábor professzor
úr támogatását, amely lehetővé tette a nyíregyházi Tanárképző Főiskola tanárainak
a részvételét.
Ha a jövőben is számíthatunk a hazai és a magyarországi egyesületeink és egyházaink támogatására, biztos vagyok, hogy a tanártovábbképzés ezen megkezdett útján
eredményesen haladhatunk tovább.
Mivel a tanártovábbképzés oktatásunk központi kérdése, ezért a FIRKA folyóiratunk jelen számát, részben, ennek ismertetésére szántuk. Az előző oldalon közöltük a
Nyári Egyetem teljes előadási programját, és a következőkben, szemelvényként, bemutatunk néhány előadást az ott elhangzottakból.
PUSKÁS FERENC

A DIGITÁLIS ELEKTRONIKÁRÓL*
Az elektronika két területet foglal magába: az analóg elektronikát (ahol a feszültség, illetve áramjelek időben folyamatosan változó értékeket vesznek fel) és a
digitális elektronikát (ahol az előbbiek nem folytonos, diszkrét jellegűek).
A múlt században, Boole dolgozta ki a matematikai logika alapjait. Ekkor még nem
volt semmi gyakorlati-alkalmazása az elméletnek. Ma, a digitális áramkörök tervezésénél, a Boole-algebra használata elkerülhetetlen. A digitális elektronika születésnapjának Smitt felfedezését tekintjük: a pozitív visszacsatolás felfedezésével
létrehozta az első, két állapotú áramkört, a róla elnevezett Smitt-triggert. A digitális
technika mindent elsöprő diadalútját Kilby, a Texas cég fejlesztő mérnöke egyengette
tovább: felfedezte a tranzisztorok es ellenállások együttes gyártásának lehetőségét, és
ez azt jelenti, hogy egy feladatot megvalósító teljes áramkör, egyetlen félvezető darabkán, az úgynevezett morzsán (chip) állítható elő. Az ilyen áramköröket integrált
áramköröknek nevezik. Az integrált áramkörök alkalmazasa töredékére csökkentette a készülékek méretét és árát, ezáltal lehetővé téve a minden képzeletet felülmúló
elterjedésüket. A digitális technika terméke a kvarcóra, ami harminc évvel ezelőtt
még íróasztal méretű lett volna, és legfeljebb csak egy-egy ország központi postahivatalában mutathatta volna a pontos időt. Ugyancsak ennek a technikának a terméke a
számkijelzésű mérőműszer és számítógép.
A digitális technika a matematikai logikán alapul. A logikai változók két értéket
vehetnek fel: az egyiket igaznak nevezik, és gyakran 1 -el jelölik (áramköri technikában magasnak is mondják -high-), a másik érték a hamis, amit 0-val jelölnek (és az
alacsony - low - feszültségszint reprezentálja). A logikai függvények változói és értékei is logikai változók. Három alapvető logikai függvény létezik: 1 .konjnnkció (logikai ES, AND), 2.disz junkció (logikai VAGY, OR), 3.negáció (tagadás NEM, NO). A
konjunkció értéke akkor igaz, ha minden változó értéke igaz (Az állítás akkor igaz, ha
A ésB és C és... igaz). A diszjunkció értéke akkor igaz, ha legalább egy változó értéke
igaz (Pistike akkor vehet fagylaltot, ha vagy az anyukájától, vagy az apukájától, vagy
a nagymamájától, vagy... kapott pénzt).
Az ÉS és a VAGY kapcsolat jól szemléltethető kapcsolókkal:
* Elhangzott a Kovásznai Nyári Egyetemen, 1992 - ben

A baloldali ábrán az égő akkor ég, ha az
A és B és C kapcsoló is zárva van, a jobboldalin elegendő, ha vagy az A, vagy a B, vagy
a C kapcsoló zárva van. A logikai ÉS kapcsolat a soros, a VAGY kapcsolat a párhuzamos kapcsolásnak felel meg. A negáció egy egyváltozós függvény, az igaz tagadása
hamis, a hamis tagadása igaz. A negációt általában felülvonással, néha a mennyiség
elé írt mínusszal jelölik. A negációt megvalósító áramkör rajzjelei a következő ábrán
láthatók:
(Az első amerikai, a második német, a
harmadik a legújabb nemzetközi szabványnakfelel meg. Nálunk, jelenleg, mindhárom jelölést kitérjedten használják.)
Inverterek jelölései
A konjugáció és a negáció emlékeztet
az algebrai szorzásra és összeadásra, ezért
leírásukra gyakran használjuk ezeket a matematikai jeleket. Jelöljük a logikai változatokat A-val és B-vel (A ÉS B helyett A*B-t, vagy AB-t, az A VAGY B helyett A+B-t
írunk). Ezeket a jeleket használva 0*0=0; 1+0=1; 1*1=1; 1*0=0; stb., de van egy meghökkentő eset: Pistike akkor is vehet fagylaltot, ha vagy apukától, vagy anyukától,
vagy mindkettőtől kapott pénzt: 1+1=1! Éz persze, nem hiba, hanem annak a következménye, hogy a matematikai logikai műveletjelek nem az összeadást és szorzást
jelentik. Az említett logikai függvényekből új logikai függvények vezethetők le. Például, az ÉS kapcsolat eredményének negálásával kapható függvényt NEM-ÉS függvénynek nevezik. Bármüyen logikai f üggvény megadható egy olyan táblázattal, amely
megmutatja, hogy a bemeneti változók értékeihez müyen függvényérték tartozik. Az
üyen táblázatokat a logikai algebrában Igazságtáblázatnak nevezik. A következő
ábrán néhány kétváltozós függvény igazságtáblázata látható.
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Azokat az áramköröket, amelyek a logikai függvényeket megvalósítják, kapuáramköröknek nevezik. A táblázatban felsorolt függvényeknek megfelelő kapuáramkörök rajzjelei a következő ábrán láthatók:
A kapuáramkörök képezik a legegyszerűbb logikai áramköröket. Segítségükkel
sokféle feladat megoldható. Tekintsük,
például, a következő kérdést: Három ember ül egy bizottságban. Minden kérdésről
szavazassal döntenek. Készítsünk egy
olyan gépet, amellyel a szavazás titkossá
tehető. Ez azt jelenti, hogy szavazáskor egy
kapcsolót igen vagy nem állásba kapcsolnak. A szavazás eredménye akkor igen, ha
legalább ketten igennel szavaztak. A gép elkészítéséhez meg kell fogalmazni a felada-

tot a logika nyelvén. Keressük azt a logikai függvényt, amely megoldja ezt a feladatot.
A logikai függvény változói a szavazatok, értéke pedig a szavazás eredménye. Jelöljük
például, az "igen" szavazatokat 1-el, a szavazókat pedig A,B és C betűvel. Könnyű
belátni, hogy az alábbi táblázat az összes lehetséges szavazást és a hozzájuk tartozó
eredményt (S) is tartalmazza:
Most a következő lépés az lesz, hogy a táblázat
soraihoz olyan kifejezéseket gyártunk, (úgynevezett mintermeket),
amelyek értéke mindig
nulla, kivéve a táblázatnak azt a sorát, amelyre
felírtuk. Ehhez, a logikai
változókat (illetve negáltjaikat) összeszorozzuk. A
táblázat utolsó soránál,
például:
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A * B * C , vagy az ezt megelőző sornál: A*B*C.
Ha minden olyan sorhoz, amelyben a függvény értéke 1, felírtuk az ilyen kifejezést
(az úgynevezett mintermet), akkor ezek összege megadja a keresett függvényt:
A*B*C+A*B*C+A*B*C+A*B*C=S
Könnyen belátható, hogy ezt a függvényt az alábbi áramkör valósítja meg:

A több bemenetű kapukra is ugyanaz érvényes, mint a két bemenetelűre. Például,
a három bemenetű ÉS kapu csak akkor jelez 1 -et a kimenetelén, ha mindhárom bemenetelén 1 van. Ellenkező esetben 0-t jelez. A négy bemenetű vagy 1 -et jelez a kimenetén, ha legalább egy bemenetén 1 van, különben 0 -t jelez. Készítsük el ezek
igazságtáblázatát!
A logikai áramkörökkel való áramkörkészítés igen egyszerű: az alapáramköröket
százmilliós sorozatokban gyártják, és igen olcsók. A szilíciummorzsákat, amelyek az
áramköröket tartalmazzák, műanyag tokokba helyezik, és kivezetéssel látják el. Egy
tipikus tok, például, tizennégy kivezetéssel rendelkezik, ebből kettő a tápfeszültség

(5V és 0V), a többi a kapukhoz tartozik. A 7400 típusú áramkörben, például, négy
darab két bemenetű NEM-ÉS kapu található.
Ahhoz, hogy a kapcsolásoknál ne kelljen az áram és feszültségértékeken gondolkodni, az áramkörök bemeneteit és kimeneteit is szabványosították. Minden áramkör
kimenete olyan, hogy bármilyen másik kapu bemenetelére ráköthető legyen. A bemenetek is egyformák: a szabványos kapuk bemenetei akkora áramot vesznek fel, mint
egy alapkapu. Ez, a Texas cég számozásrendszerében, a 7400 sorszámot viseli. Ha
valamüyen oknál fogva egy bemenet (elsősorban bonyolultabb áramköröknél) több
áramot vesz fel, akkor azt, az egység többszöröseivel fejezik ki. Egy szokásos kimenet
tíz egyszerű bemenet számára képes elegendő áramot adni.
A fejlődés során különböző logikai áramkörcsaládok alakultak ki. Jelenleg két
alaptípus él egymás mellett: az egyik az úgynevezett TTL (tranzisztor/tranzisztor
logika), a másik a CMOS (complementer metal/oxid/semiconductor) család. Ezek
nem kompatibilisek. Az előbbi olcsóbb, nagyobb fogyasztású, kevésbé érzékeny az
áramköri zavarokra. A CMOS család korszerűbb.
TÖRÖK MIKLÓS
Szeged, JATE

VÍRUSPROGRAMOK III.
Megvallom, amikor nekifogtam a cikksorozat írásásnak, úgy terveztem, hogy az
egyes vírusprogramokról csupán a sorozat befejezése után írok. Sajnos, a nyomdai
átfutási idő, meg a terrorista hajlamú cégek, áthúzták a szépen felépített "kártyavárat".
Az történt, hogy a vírusprogramok átírása, visszafejtett kódok átírása, már-már
üzletté vált, még olyan ámítástechnikai(l) cégek körében is, amelyek a '89 utáni
időkben úttörőként jeleskedtek. (Távol áll tőlem - bár úgy érzem ismétlem magam -,
hogy a privatizáció egészséges voltát szidjam, de el kell ítélnünk azokat, akik a tisztességtelen haszonszerzés címén vírusírásra adták fejüket.) Ez lenne a számítástechnika
kísérőjelensége, amelyre jobb helyen a jogalkotás szigorúsága a válasz.
Sajnos, a diákok körében is elterjedt az üzletszerű vírus-cserebere.
Számítástechnikai "berkekben" elég sok gondot és fejfájást okoz a Michelangelo
születésnapján (március 6-án) aktivizálódó és a Creaping Death (alias DD, alias
Dir-2, vagy ahogyan tetszik) vírus. Mindkettőt a Virussoft olasz terrorista csoport
írta. Korábban, ők írták a Stane-Marijuana, ületve a Ping-Pong "labdázó" vírust is.
A Michelangelo bootvírus 1991 áprilsa óta terjed, a merevlemezen nem a bootszektorba, hanem a partíciós táblába épül be. Aktivizálódásakor - március 6-án leformázza a merevlemez egyes szektorait, károsítja a könyvtári bejegyzéseket, részben pedig, memóriaszeméttel telepiszkolja adatainkat. A vírusnak létezik egy magyar
változata, amelyben az aktiválódás dátumát átírták október 23-ra. Állítólag, egy román változat is létezik, amit egy magáncég ámítástechnikusai írtak, haszonszerzés
céljából (aktivizálódási dátuma május 20.).
Természetesen, a módszer nem ismeretlen: "Pucolj le jó pénzért egy vírust, és tégy
fel egy másikat cserébe." Jó befektetés, olcsó, és egy-két hónap múlva kamatozik.
A másik "baci", a Creaping Death is már biztosan behatolt tájainkra. Nagyon
alattomos, jelenlétére néhány, első pillantásra, egyszerű hibának tűnő jelenség hívja
fel a figyelmet. A vírus memóriarezidens és nem kifejezetten bootvírus. Azt is mondhatnám, hogy új vírusfajtával van dolgunk.
Amikor betöltődik az operációs rendszer, és a gép végrehajtja a rej tett atributumú
rendszerállományokat, velük karöltve a vírus is beül a memória alsó részére, oda, ahol
rendes körülmények között az IO.SYS és az MSDOS.SYS szokott lenni. Jelenléte a
szabad memória területét 1552 oktettel (byte-val) csökkenti. Ha a vírus már aktív a
memóriában, akkor minden .COM és .EXE kiterjesztésű állományt megfertőz. A
vírus saját kódját a lemez utolsó clusterére helyezi, ha az már foglalt, akkor az elé

