
Jel, adat, információ és ismeret összefüggése, információ mennyisége. Az 

információ (többféle) fogalma. A kommunikáció információelméleti 

modellje. 

 
 A jel, az adat, az információ összetett fogalmak, s nagyon sok fajtájuk van, ezért 

részletesen kell foglalkozni mindegyikkel. 

Jel  

A jel érzékszerveinkkel vagy műszereinkkel felfogható-mérhető jelenség, amelynek jelentése 

van, ezt a jelentést valamilyen egyezmény, szabály rögzíti. A jelek sokaságát többféle 

szempont szerint csoportosíthatjuk, érzékszervi csoportosításuk szerint van: 

– vizuális jel minden, ami látható és jel szerepet tölt be – legtöbbször 2D rajzok, képek, 

szimbólumok, de lehetnek 3D tárgyak vagy virtuális tárgyak is (pl. hologram) 

– a vizuális 2D jel lehet képszerű (rajz, fénykép, stb.), stilizált (térkép, tervrajz, ikon, stb.) 

és szimbolikus (karakterek, vonalkód stb.). 

– audiojelek közül az információközlés szempontjából a beszéd és a zene a legfontosabb. 

A hangjelek tipikusan időbeli analóg jelek.  

 

A jeleket technikai, informatikai szempontból is csoportosíthatjuk: 

– analóg jel: a makroszkopikus fizikai jel, általában folytonos vagy annak tekinthető 

(bármilyen értéket felvehet két határérték között, például idő, távolság, szín, áram, 

feszültség, szög, ha jel szerepet töltenek be). 

– Digitális jel: számjegyekkel leírható jel (diszkrét jelek halmaza, amelyeket számokkal 

jelölünk), binárisan kódolható. 

– Fontos, hogy a gyakorlatban az analóg jelet elegendően sok számmal jól lehet közelíteni. 

Ezekből nagy pontossággal visszaállítható az eredeti analóg jel A/D (analóg/digitális), 

illetve D/A átalakítás. 

Pl.: gitár hangja → analóg mikrofonjel (hangkártya) → digitális hang (számítógép) → 

analóg jel a hangszóróba → a hangszóró hangja, ami elegendően hasonlít az eredeti 

gitárhanghoz.  

 

A jelek a használati szabályaikkal együtt jelrendszert alkotnak. A jelek általában összetett 

jelenségek, dolgok, más jelekkel együtt újabb (összetett) jelet alkothatnak, külön jelentéssel.  

A jelek elemi jelekre bonthatók. Az elemi jeleknek – hacsak egyúttal nem jelek is – nincs 

önmagukon túlmutató jelentésük, tehát értelmetlen elemi jelsorozatok is alkothatnak. Sőt, az 

önmagukban értelmes (összetett) jeleket is lehet olyan sorozatokká fűzni, hogy 

ellentmondásos jelsorozatot kapjunk. Hisz a nyelvtanilag helyes szöveg jelentéstani 

szempontból még lehet értelmetlen. 

Például egy mondatban a karakterek az elemi jelek, a szavak jelek és a mondat egy összetett 

jel. Egy kép lehet jel, a kép egy képpontja pedig elemi jel.  

Adat  

Az adat valamilyen jelrendszerben ábrázolt jelek vagy elemi jelek halmaza, sorozata. Az 

adatoknak általában jelentésük van. Valamire vonatkoznak, valamit leírunk velük. Az adatok 

általában információt „hordoznak”, de ezt ne szó szerint értsd! 

Információ  

Az információ új ismeret, új tudás. Itt az információ és az adat szorosan összekapcsolódik: 

– a meglévő előzetes ismereteink alkalmazásával 

– az adatot értelmezzük, a jelentést megértjük, ezáltal ismerethez jutunk, 

– ha ez új ismeret, akkor információ, ha számunkra már ismert volt, nem. 



– fontos momentum az adat jelentése és az, hogy az adatot értelmezni kell, mert a 

megértés szintje erősen függ az előzetes ismeretektől és a gondolkodástól, 

– fontos a konkrét jelentés is, hiszen így állapítható meg, hogy új ismeret-e az információ. 

Ez megmutatja az adat, az információ és az ismeret viszonyát is.  

A információ szó néhány más jelentése: 

– az információ minden, ami adat és jelent valamit, de eltekintünk a konkrét jelentéstől, 

eltekintünk attól is, hogy új ismeret vagy sem 

– információ mindenféle tudás, ismeret – függetlenül az újdonságtól. 

– Információ (köznapi) – tájékoztatás, hír, adat. 

– Információ – információmennyiség  

Az információmennyiség egysége 1 bit.  

 

A kommunikáció modellje 

Az egyirányú kommunikáció folyamatábrája: forrás (adó) → kódoló → csatorna → 

dekódoló → nyelő (vevő) 

Alapfogalmak: 

– közlemény: jel, jelsorozat, adatok, amelyek információt „hordoz”, az amit az adó közöl a 

vevővel 

– forrás(adó): az információ forrása, lehet személy, állat, gép stb., amely a közleményt 

előállítja és továbbítja. 

– Jelátalakító: a jeleket legtöbbször fizikailag át kell alakítani, hogy alkalmasak legyenek 

a továbbításra, például analóg hangjel átalakítása analóg elektromos jellé 

– kódoló: a jeleket, illetve a közleményt kódolja egy másik jelrendszerbe 

– információs csatorna: az a vezeték ,közeg, fizikai mező, amely a közleményt (jeleket) 

továbbítja 

– dekódoló: a kódolt közlemény visszaalakítását végzi 

– vevő: az, aki (amely) értelmezi, tárolja a közleményt (jeleket) 

– zaj: a közleményekhez, jelhez keveredő, torzító, zavaró jel. 

A zajok elleni védekezés: 

– analóg jel esetén: zajszűrés, szigetelés, például a hang esetében hangszigetelés, 

elektromos jel  esetében elektromágneses árnyékolás és elektromos szigetelés 

– digitális jel esetén: szigetelés, ha a zaj hibákat okozott az adatbitekben – hibajavító 

eljárások, ellenőrző bitek 

– általában redundanciával lehet védekezni a hibákat javítani.  

Redundancia: Nem más, mint a terjengősség mértéke. 

Redundáns közleményben, adathalmazban az információ nem a lehető legtömörebben van 

megfogalmazva. Így az adatmennyiség jóval nagyobb, mint az információmennyiség. Ez az 

alapja a tömörítés lehetőségének is. Redundáns adathalmazban a hibák nagy valószínűséggel 

javíthatók – annál biztosabban, minél nagyobb a redundancia. 

 
Van verbális és non-verbális kommunikáció. Az állatvilág jellemzően több non-verbális elemet használ. 

Az emberi kommunikációban is mindig szükség van non-verbális kommunikációra, vagy másképpen 

metakommunikációra. Pl. testtartás, hangsúly, mimika, gesztikulálás… Az elektronikus levelezésben 

ennek hiányát próbálják csökkenteni smile-val.  

 
Irányát tekintve, mely következhet a technológiából, (milyen csatorna), illetve funkciójából:  

Simplex: az adatforgalom egyirányú, vagyis az adó csak adni tud, a vevő csak fogadni képes és 

sosem cserélnek szerepet. Ilyen például a teletext, televízió, stb. (humán kapcsolatokban az előadás; a 

költő, író és a művet olvasó, stb.).  



Half duplex (félduplex): az adatforgalom kétirányú. Mindkét állomás képes az adatok adására és 

vételére, de nem egy időben, tehát egyszerre mindig csak az egyik irány foglalja a csatornát. Ilyen 
például a CB rádió vagy walke-tolke (humán kapcsolatokban a tájékoztató: kérdés, majd felelet).  

Duplex (full duplex): mindkét állomás képes egyszerre az adatok adására és vételére, tehát 

egyidejűleg két irányban történhet az átvitel. Ilyen lehet például a telefon (humán kapcsolatokban a 

társasági beszélgetés).  

 

Néhány példa kommunikációra: 

 
Egyéni ötletű technológiák: füstjelek dobjelek zászlók futár postagalamb  

Verbális rendszerek: tudatos, szájhagyományokra épülő hírterjesztés, oktatás, szervezeti értekezletek  

Papír alapú: könyv, szórólap, újság, posta  

Vizuális alapú: balatoni viharjelző, süketnéma jelbeszéd, közlekedési jelzőlámpa, KRESZ-táblák  

Elektronikus alapú: telefon, tv adás stb…   

 

 

 


