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1 Bevezetés 

1.1  Témaválasztás  

Témám az online szakértői rendszerek fejlesztése, melyek képesek a 

számítógépes processzorok tervezését támogatni. Mindig is érdekelt a téma, 

miként lehet képes egy humán szakértő racionális becsléseket levezetni intuitív 

tudatos módon hiányzó műszaki paramétereket illetően. Valamint miként képes 

egy emberi szakértő saját tudását tőle független formában szakértői rendszerként 

forráskódba önteni. 

1.2  Célok 

 A célom, összehasonlítani különböző elemzési módszerek segítségével az 

általam készített Objektum-Attribútum-Mátrix-ban megjelenített processzorokat. A 

regressziós modellel, az Excelbe épített solver programjával, illetve szakértői 

véleményként kialakított mutatószámokon keresztül fogom bemutatni a 

processzorokat leíró adatok kapcsolatait. Elkészítem és tesztelem azokat a 

szimulációs modelleket, melyek alkalmasak arra, hogy egy leíró 

tulajdonsághalmaz bármely elemére a többi alapján racionális becsléseket tudjak 

adni eddig hiányos vagy ismeretlen adatok nélkül is. 

1.3  Célcsoport 

Mivel ez egy elemzési szimulátor lesz, a célcsoportjaim vállatok informatikusai, 

számítógépes boltok dolgozói, akik ez által jobb útmutatót kapnak a processzorok 

összehasonlításához. Ezen felül minden olyan olvasónak, aki meggyőző érvek 

alapján saját maga szeretne dönteni a termék megvásárlása előtt.   

1.4  Elvárt hasznosság  

A kiértékelt eredmények alapján megvizsgáljuk, hogy az elkészített elemzéssel 

milyen hasznosságot tudunk elérni. Ennek a szimulációs programnak az előnye, 

hogy több szempontból tudjuk kiválasztani az általunk legoptimálisabbnak vélt 

processzort. 

1.5  Dolgozat szerkezete 

A dolgozat első felében a processzor technológiai áttekintés történetéről, valamint 

technológiai hátteréről lesz szó. Bemutatásra kerülnek a processzor azon részei, 
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amit felhasználok saját gyakorlati munkám során. Bemutatásra kerül a korszerű 

processzorok tervezése és annak gyártási folyamatai. A használni kívánt elemzési 

módszerek bemutatása a szakirodalmi részben. A saját munkám egy 

összehasonlító szimulációs vizsgálat lesz, melyet 3 különböző elemzési 

módszerrel (mutatószám-képzés, regressziós számítás és hasonlóságelemzési 

számítások) fogok Excelben megcsinálni. A tanulási modellek pontosságát 

tesztelésekkel fogom elvégezni.  
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2 Szakirodalmi feldolgozás 

A szakirodalom fejezetben a számítógép-processzorokról, azon belül is a két 

legnagyobb gyártó (Intel; AMD) által készített processzorokról lesz szó.  

Bemutatásra kerülnek a szimulátorok által használt attribútumok értelmezései (pl. 

órajel - MHz; cache – memória; stb..). 

A dolgozat középpontjában a különböző műszaki attribútumok szimulációja, 

becslése áll, ez a feladat egy német doktori disszertáció szerint nagy 

pontossággal teljesíthető és többféle megközelítése van, például a parancsokra 

vonatkozó számítási igények képletbe foglalásán keresztül. [1] 

2.1  A processzor történeti áttekintése és technológiai háttere 

Összefoglalásra kerül a processzor történeti múltja, valamint a meghatározó 

technológiai mérföldkövek. A saját munka során használt processzorok 

attribútumainak tisztázása, amely hozzájárul a szimulátor elkészítéséhez.  

Az első mikroprocesszor 1971-ben bemutatott, a TMS 1000 sorozatba tartozó 

TMS1802NC jelű processzor volt. Az Intel első processzora 4004 jelű 4 bites még 

ugyanabban az évben 1971-ben jelent meg. 1969-ben az AMD logikai chipekkel 

kezdett foglalkozni, majd 1975-ben lemásolta az Intel 8080 processzorát. 1982-

ben az AMD és az Intel szerződést írt alá, hogy az AMD alvállalkozóvá válik a 

8086 és 8088 processzorok gyártásánál. A 80-as évek közepétől kezdenek 

megjelenni a 32 bites processzorok és a szóhossz mellett sebességük is 

folyamatosan nőt. A szóhossz növekedése mellett megfigyelhető a komplexitás 

növekedése is. Egyetlen áramkör váltja fel a több chipes eszközöket és a 

processzoron lévő tranzisztorok is elkezdtek nőni, a 80-as évek közepére elérték a 

több száz ezres számot (pl: Intel 386-os processzora 1985-ben 275 ezer 

tranzisztort tartalmazott), majd az évtized végére átlépték az egy milliós határt az 

(Intel 486-os processzora 1989-ben 1millió 180 ezer processzort tartalmazott). Az 

x86-64 a x86-os architektúra 64 bites leszármazottja. Az x86-64 utasításkészlet 

támogatja Intel x86-os architektúráját, ezt az Advanced Micro Devices (AMD) 

tervezte, majd átnevezte AMD64-re. A mai modern 64 bites architektúrát, az AMD 

készítette el elsőnek. Az elődje x86-64 architektúra volt, amely támogatta az Intel 

x86-os architektúráját. Az Intel ezt lemásolta és az AMD64 mintájára Intel64-re 

https://mail.google.com/_/scs/mailstatic/_/js/k=gmail.main.hu.HQsqNGkRgBc.O/m=m_i,t,it/am=PiMeCZj_e38wrjME0EofqTDv_ee7JVnzj38e2cCROoVwP_N_h_A_8FetIUC/rt=h/d=1/rs=AHGWq9AvbPzCjJndfdnYKFk28tOB0wFuwg
https://hu.wikipedia.org/wiki/1971
https://hu.wikipedia.org/wiki/TMS_1000
https://hu.wikipedia.org/wiki/1982
https://hu.wikipedia.org/wiki/Advanced_Micro_Devices
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nevezte el. Ezért használjuk manapság is az x86-64 vagy az x64 elnevezéseket. 

[2] [3] [4] [5] 

2.1.1 Sebesség, óra és órajel 

A processzor sebességét Hertz-ben (Hz) mérik és a processzor gyártók ezt az 

értéket adják meg a terméküknél. Az órajel periódikusakan 0 és 1 között változik a 

sebessége attól függ, hogy mekkora frekvenciával dolgozik. Egy példa alapján 

nézve: Ha van egy 3 GHz-es processzor, akkor az másodpercenként 3 milliárd 

ciklust tud lefuttatni, mivel 1 Hz 1 ciklust jelent másodpercenként. A ciklus nem 

más, mint az órajel periódusideje, ami azt jelenti, hogy mennyi idő alatt változik a 

rendszer nullából egybe és vissza egyből nullába.  Az óra a számítógép 

működéséhez szükséges ütemet biztosítja, amelyben található egy kvarckristály, 

amely az órajel rezgésének stabilitását adja. Az órajel – generátor, amely egy 

oszcillátoráramkör, néhány száz MHz-es rezgést ad, ezért a processzor 

órajelének előállításához egy órajel-sokszorozót alkalmaznak, melynek feladata az 

alaplapi órajel processzoron belüli többszörözése és, hogy más sebességen 

működő processzort is a gépbe lehessen rakni. [3] [6] [7] 

 

1. ábra, A rendszer órája (forrás: [7]) 

2.1.2 Fejlesztés 

A számítási igények megnövekedése miatt az egymagos processzorok már nem 

képesek megfelelően ellátni a feladatot, hogy kiosszák az erőforrást a folyamatok 

között, mert egy időben egy végrehajtási szálat tudnak kezelni. A munkámban a 2-

nél több magos processzorokat fogom felhasználni. 

A többmagos processzorok bevezetése: 

Az egy maggal működő processzorok teljesítmény-javulását jelentősen az órajel 

emelésével, vagy a cache memória növelésével érték el. Az órajelet és a 

http://users.iit.uni-miskolc.hu/~marton15/proc1.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit
http://szakalrobert.hupont.hu/9/processzorok
http://balbela.uw.hu/amd.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit
http://ilias.gdf.hu/data/iliasha/lm_data/lm_22964/b152_0607ii_ea2_mi_nt/shared/fogalsz.htm#%C3%93
http://www.inf.unideb.hu/~jvegh/public/edu/ASM386/AoAHLA/html/ch06s04.html
http://www.inf.unideb.hu/~jvegh/public/edu/ASM386/AoAHLA/html/ch06s04.html
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tranzisztorok számát folyamatosan növelték, míg rájöttek, hogy nem a frekvencia 

emelése a nehéz, hanem az ezzel járó magas hőmérséklet elvezetése. Minél 

magasabb lett az órajel, annál több feszültséget kellett felvennie a processzornak, 

ami jóval, több hővel járt. Az Intel eredetileg a Pentium 4-es processzorcsalád 

bevezetésnél ígérte, hogy átlépik a 10 GHz-es határt, de már a 4 GHz-es chipek is 

problémát jelentettek hűtés szempontjából. Az egyetlen kiutat a processzorok 

magszámának növelése jelentette. Több mag több végrehajtási szálat tett 

lehetővé, ezáltal a végzett számítások megsokszorozódtak. [8] [9] 

Többszálú architektúra: 

A végrehajtási szálak száma sok esetben megegyezik a processzoron található 

magok számával, ez az állítás teljes mértékben igaz az AMD processzorokra. Már 

régóta kísérleteznek az utasítások végrehajtásának párhuzamosításával, több-

kevesebb sikerrel. Az egyik ilyen az ILP (InstructionLevelParallelism)  volt. Mivel a 

processzorok órajele nem húzható a végtelenségig, ezért architekturális 

újításokkal is igyekeztek növelni a processzor teljesítményét. Az Intel-nél 2002-

ben bevezetett Hyper-Threading technológia, ami az egyik fajtája a 

többszálúsításnak. A fejlesztést elsőnek az Intel P4 Xeon szerverprocesszora 

kapta meg. „Az Intel technológiájának lényege, hogy egyetlen fizikai magban a 

feldolgozás során keletkező üresjáratokat is kihasználják egy második szál 

(angolul thread) hozzáadásával.” [9] A hatékonyságáról elmondható, hogy 

környezetfüggő, mivel teljesítményét befolyásolja az alkalmazás és az 

architektúra. Megléte sok esetben semmilyen plusz előnnyel nem jár - ilyenkor a 

program készítői a technológia kikapcsolását javasolják. [8] [9] 

A turbó órajel technológia: 

Az Intel TurboBoost az AmdTurbo CORE névre keresztelte a processzor azon 

technológiáját, amely képes intelligens módon optimális szintre állítani a 

processzor sebességét. Az elv mindkét technológiánál ugyanaz - a nem használt 

magokat lekapcsolja, a használatban lévő mag frekvenciáját pedig megemeli a 

maximális szintre, miközben nem lépi túl az előírt elektromos és termikus 

határértékeket. A több szálon futó programok esetén alacsonyabb órajelbeli 

növekedéssel lehet számolni. Ez a technológiai újítás lehetővé teszi a gyorsabb 

http://prohardver.hu/teszt/hyperthreading_intel_pentium_4_3_06_ghz/egy_kis_tortenelem.html
http://prohardver.hu/tudastar/intel_hyper-threading.html
http://prohardver.hu/tudastar/intel_hyper-threading.html
http://prohardver.hu/teszt/hyperthreading_intel_pentium_4_3_06_ghz/egy_kis_tortenelem.html
http://prohardver.hu/tudastar/intel_hyper-threading.html
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munkavégzés elvégzését egyes munkafolyamatoknál, ahol lényegesen nagyobb 

számítási kapacitás szükséges. [10] [11] 

  

2.1.3 Processzorok fogyasztása 

Évről évre növelik a processzorok számítási teljesítményét, miközben 

fogyasztásuk csökken, vagy nem változik.  A processzorok fogyasztását watt (W)-

ban szokták megadni. A régi időkben a fogyasztást nem mérték, hanem 

számolták. A chip karakterisztikájából könnyen ki lehet számolni, hiszen csak a 

képletbe kell behelyettesíteni az értékeket. A kapott összegnél a lapka soha 

semmilyen körülmények között nem fog többet fogyasztani. Az elv maga értékes, 

de jelenlegi helyzetünkben nincs jelentősége, mert kizárt, hogy valaki olyan 

alkalmazást futtasson, ami maximálisan kihasználná azt. Ennek fejében született 

meg a TDP (Thermal Design Power) mutató, melyet a processzorgyártók is 

használnak. A TDP lényege, hogy ne azt a fogyasztási adatot adják meg a 

partnereknek, amit elvi szinten tudna, hanem a gyakorlatban valós alkalmazások 

futtatása mellett elérhető. A TDP nem egy egzakt szabvány így a gyártók 

másképp definiálják azt. 

Az AMD TDP számítása:   

Az AMD egy speciális alkalmazást használ, amely valós tesztkörnyezetet szimulál 

az adott terméken és biztosítja, hogy a hardver minden eleme maximálisan 

működjön. Ez nagyon közel áll az eredeti TDP számításhoz, hiszen gyakorlati 

mérésen vezeti le, bár ha nem is valós, de gyakorlatban futó alkalmazást ad. 

Az Intel TDP számítása: 

Az Intel nem saját alkalmazásával, hanem a piacon fellelhető valós 

alkalmazásokból állít össze egy csomagot, amit lemérnek a termékeken. A teszt 

során a kiugróan magas értékeket eldobják, majd az eredményeket átlagolják és 

meg is van a termék fogyasztása. Ez a módszer a TDP eredeti értelmezésétől 

messzebb áll, viszont van benne logika, mivel valós programok adják a mérések 

alapját. 

http://www.apostol.hu/articles.php?cikk_id=74
http://prohardver.hu/hir/amd_beszamolt_turbo_core_kepessegeirol.html
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A két számítási módszerből leszűrhető, hogy az AMD minden termékénél 

magasabb fogyasztást ad vissza, míg az Intel a kiugróan magas fogyasztási 

értéket kiveszi a képletből. A két cég TDP mutatója nem összehasonlítható, mivel 

a valós TDP fogyasztásuk 10-20 wattal alacsonyabb is lehet. [12] 

2.1.4 Cache memória 

„A számítástechnika fejlődésével előtérbe került az a probléma, hogy a 

processzorok sebessége jelentősen meghaladta a memória sebességét, tehát ha 

a processzornak szüksége volt a memóriából egy adatra, akkor az adat címének 

kiadása után sok-sok órajel cikluson keresztül várakoznia kellett, míg az 

adatbuszon megjelent az.” [13] A cache szó magyarul gyorsítótárat jelent, mely 

egy nagy sebességű memória, viszont ára nagyon magas és ebből adódóan 

kapacitása jóval kisebb. A processzorba épített cache memória feladata a 

különböző sebességű elemek közötti sebességkülönbség kiküszöbölése. A mai 

processzorok már 3 féle cache-t tartalmaznak, vagyis 3 szintet különbözetünk meg 

és ezek sebessége a processzor és az operatív memória között van. A cache-ek 

között is eltérések vannak a processzoron való elhelyezkedésük alapján illetve 

sebességük és kapacitásuk között. 

 

2. ábra, Intel Core i7 processzor cache-ek elhelyezkedése (forrás: [13]) 

 Level1 (L1) cache: Vagyis az első szintű cache, a processzoron belül 

található, mérete Kilobájtban (KB) mérhető, a legnagyobb sebességgel 

rendelkezik, minden maghoz külön L1 cache memória tartozik. Kapacitása 

döntő részben meghatározza a processzor működésének gyorsaságát. 

http://prohardver.hu/tudastar/a_processzorok_fogyasztasa.html
https://www.google.hu/search?q=processzor+i7+l1+l2+l3+cache&biw=1440&bih=805&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzur392Y3MAhXMESwKHWTEBXkQ_AUIBigB#imgrc=BKNwksqzc0jMyM%3A
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 Level2 (L2) cache: A második szintű gyorsítótár, még mindig a processzor 

chipjén található, mérete nagyobb az L1 cache memóriájánál mely a 

processzor magjainak számától Kilobájtban (KB) és Megabájtban (MB) is 

megadható. Minden maghoz külön L2 cache tartozik, de vannak típusok, 

amik több magon osztoznak. A sebessége lassabb, mint az L1 cache-nek.  

 Level3 (L3) cache: A processzor 3. szintű memóriája, mely már 

processzoron kívül található, mérete Megabájtban (MB) mérhető, 

gyorsasága elhanyagolható a processzor befolyásolása terén. Memóriája 

az összes mag számára elérhető. [14] [15] [16] 

2.2 Processzorok korszerű tervezése és gyártása 

Ebben a részben a processzorok tervezése és gyártása kerül bemutatásra. A 

szimulátorok segítségével sok mindent meg tud nézni az ember, már a tervezés 

korai fázisában tudni kell, hogy van-e értelme a produktum további lépéseinek. A 

saját szimulátor nem teljesen úgy működik, mint az egy új processzor 

megtervezésénél használatos, de releváns, hiszen a saját munka során elkészített 

kombinatorikai tér összefüggésben van a processzor paraméteres tervezési 

terével. 

2.2.1 Egy új processzor megtervezésének lépései 

Főkonstruktőr (chief architect): 

Egy új, korszerű processzor megtervezésének előkészítéséhez szükséges 

létrehozni egy csapatot, amelyben néhány szakember van. Kell egy főkonstruktőr 

és mellé olyan szakemberek, akik már jártasak a processzor gyártásában. A 

tervezés munkafolyamata 3-5 év közötti időt emészt fel. 

Fő irányelvek lefektetése: 

A főkonstruktőri csapat lefekteti a fő irányelveket, hogy hány magos vagy mennyi 

cache legyen a processzoron. A tervezési tér nem kicsi körülbelül 40000 

paraméterrel rendelkezik, ebben szimulátor nélkül képtelenség lenne bármit is 

csinálni. A paramétereket úgy kell kiválasztani, hogy a processzor az előző 

generációhoz képest legalább kétszer annyit tudjon. A következő lépés az 

egyetemeken és akadémiákon létrejött újítások elemzése, bár ezek csak 

http://almafan.hu/index.php/informatika/2014-02-03-18-56-14/cache-memoria
http://people.inf.elte.hu/visuaai/beadando01/cachememory.html
http://people.inf.elte.hu/orduaai/uj/felepites.html
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szakirodalomi szinten vannak, az esetek 90%-ában nem valósíthatóak meg. Az 

ötleteket nem kell kidobni hiszen, ahogy a technológia fejlődik, úgy felhasználásra 

kerülnek olyan elképzelések, amik megvalósíthatóvá válnak. Mivel a nagy 

cégeknél az infrastruktúra adott, így elkezdődhet az elgondolt processzor 

megtervezése, ami 1-2 évet vesz igénybe. Az 5-6 fős csapat megnő 20-30-ra főre 

bár ez az állomány függ a gyártótól is.  A tervezésnél bele kell számolni a 

redundanciát. A cache memóriából is többet kell rakni a chipre, hiszen a gyártás 

során felmerülő meghibásodások fennállhatnak a gyártás lépései folyamán. A 

redundanciát százalékos pontossággal adják meg, mindenhová annyi plusz kerül, 

amennyire oda szükség van. [17] 

Ciklushelyes szimulátor elkészítése: 

A ciklushelyes szimulátort az a 20-30 fős tervezői csapat készíti el, mely már 

említésre került. Ez a szimulátor lényegében ugyan úgy fog működni, mint az 

elkészült processzor fog, tehát alkalmas parancsok feldolgozására és programok 

elindítására. Ha a szimulátor jól van elkészítve, akkor betölthető vele egy 

operációs rendszer is. A szimulátor egy elosztott rendszeren fut, így a feladatok 

egyszerre több számítógépen dolgozva nagyobb számítási kapacitással tudnak 

eredményre jutni. A Sun Microsystems Magyarországi leányvállalatánál ez 2000 

számítógépből áll, és ezzel a teljesítménnyel is csak néhány Megahertz-es 

egyenértékű órajelet tudnak elérni. Ebből is látszik, hogy mennyire nagy 

erőforrásra van szükség. Utána a felhalmozott trace-eket tanulmányozva egy 

operációs rendszeren vagy nélküle ellenőrzik a processzor sebességét. Az 

értékeket utána finom hangolják az eredeti értéket megközelítve. Amikor közös 

megegyezésre jutnak a mérnökök, a menedzsment és a marketingesek a 

processzor hatékonyságának mértékéről, akkor elkezdődhet a processzor fizikai 

tervezése. 

Hardverleíró nyelv (Verilog): 

A 20-30 fős mérnökökből álló csapat több százra duzzad fel. Ebben a lépésben 

már tudni kell, hogy melyik gyártó fogja legyártani a tervezett processzort. A két 

legnagyobb processzor gyártó cég az Intel és az AMD,  amelyek processzoraiból 

tudtam elkészíteni a saját munkámat. Azért kell tudni, mivel szükség van a gyártó 

http://itcafe.hu/cikk/tervezzunk_processzort/fokonstruktor.html
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library-jeire, vagyis az ő könyvtárait kell alkalmazni. A processzor modelljét 

általában Verilog hardverleíró nyelven szokták megírni, majd ezeket a kódokat 

betöltik egy tervezésautomatizáló készülékbe. Ha a gyártó library-jei megvannak, 

akkor immár elkészíthető a levilágításhoz szükségszerű maszk. A maszk 

tényleges elkészítése előtt ellenőrizni kell, hogy valóban tud-e azokkal a tervezési 

paraméterekkel működni, amiket korábban kapott. Ha a korábban 2 GHz-es 

sebességet nem lehet elérni, csak 1,8 GHz-et, akkor el kell gondolkodni rajta, 

hogy elég lesz-e az a 1,8 GHz-es teljesítmény. [18] 

2.2.2 Egy új processzor gyártásának lépései 

Ostya készítése: 

Az ostya készítése során szükség van egy tisztaszobára, hogy megóvják a 

szilíciumot az oxidációtól. Elsőnek egy mono-kristályt növesztenek, melyet 

többször a folyékony szilíciumba mártanak. Lényeges, hogy lassan növesszék 

mivel a kristályrácsok között nem kívánatos elektromos befolyásolás alakulhat ki. 

Az elkészített mono-kristályt felszeletelik, majd ezeket további csiszolással teszik 

simává. Az éles részeket is eltűntetik, majd egy kémiai folyamattal 50 mikronos 

szinte tökéletes felület kapható. Az ostyát polírozzák, ezzel egy közel 3 nanométer 

pontosságúra javítva. 

 Ötvözés, diffúzió: 

A kristály növesztése során is lehetőség van olyan anyagokkal ötvözni, amik 

jelentősen befolyásolják az elektronikai tulajdonságokat. Ez a folyamat diffúzióval 

is kivitelezhető, amely a térrács közötti üregeket tömi be, amelyhez gázokra és 

szilárd anyagokra van szükség. Van egy ötvözési eljárás, ami bármikor megtehető 

az úgynevezett ion implantálás, ehhez elég a normál szobahőmérséklet és ez által 

a már felvitt ötvöző anyagok sem mennek veszendőbe. 

 Maszkolás, fotólitográfia: 

Az integrált áramkörre fotografikus műveletek segítségével finom mintákat visznek 

fel. A maszkolás fontossága, hogy az eljárás során csak oda jusson fény ahova 

éppen kell. Minden áramkört külön kell maszkolni, ezek rétegek száma körülbelül 

20 vagy akár több. „Egy vékony króm réteget visznek fel egy kvarcüvegre, amit 

http://itcafe.hu/cikk/tervezzunk_processzort/ut_a_maszkig.html
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aztán drága eszközökkel, mint például lézer, vagy elektron ágyúkkal alakítanak ki 

a megfelelő maszkká.” [20] A fotólitográfia előtt meg kell szabadítani az ostyát a 

szennyeződésektől, így felmelegítik, és ezt hívják elősütésnek. Az ostya kap egy 

réteg szilícium dioxidot, erre jön a ragasztó bevonat, hogy a fényérzékeny anyag 

biztosan ott maradjon, majd újból felmelegítik. Az elkészített maszkkal, lézerrel, 

ultraibolya fénnyel felviszik az ostya felszínére a mintázatot. Ennek a folyamatnak 

nagyon precíznek kell lennie, mert különben nem lesznek pontosak a 

csatlakozások. 

 

3. ábra, Kész ostya (forrás: [19]) 

Marás és tisztítás: 

Ebben a lépésben a nem kívánatos részeket kell eltűntetni az ostyáról, ide 

tartoznak az ostyán maradt fényérzékeny részek. Két fajta marási módszer van, a 

nedves és a száraz, a nedves savval történik, míg a száraz gázokat használ. A 

tisztítás folyamatánál megmaradt fényérzékeny anyagokat teljesen el kell tűntetni, 

mivel azok organikus eredetűek és a kész processzor meghibásodhat. 

Ostya tesztelése, szerelése és tokozása: 

http://www.doksi.hu/get.php?order=DisplayPreview&lid=5906&p=2
https://www.google.hu/search?q=maszkol%C3%A1s&biw=1440&bih=805&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiz8NmY243MAhWLC5oKHYQDKgQ_AUIBigB#tbm=isch&q=+processor+ostya&imgrc=Ko9S009FUEtmUM%3A
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Az elkészült ostyákat, erre a célra létrehozott gépen vizsgálják, amely képes a 

teljes ostyával dolgozni és úgy pozícionálja, hogy a tesztkártyával minden mag 

érintkezhessen.  Egy tesztprogram segítségével megnézik, hogy a processzor 

minden funkciója működik, majd ezt követően jöhet az ostya szeletelése, vagyis a 

magok szétválasztása. A teszteken átment magokat ragasztással a processzoron 

lévő áramkörrel egyberakják a hibásnak ítélt magokat leselejtezik. A vezetékek 

bekötésénél túlnyomóan aranyat, rezet és alumíniumot használnak fel. Következő 

lépésként jön a tokozás, amely lehet műanyagból és kerámiából, de általában 

műanyagból készül. A tokozásnak a két fő feladata a processzor védelme és minél 

jobb hőelvezetés elérése. Végső lépésként addig melegítik, amit még éppen kibír, 

majd beleteszik a foglalatba és újra letesztelik az egészet. [20] 

2.3 Az elemzések módszertanának jelenlegi helyzete 

A dolgozat mostani részében ismertetésre kerül a saját munkában használt 

elemzési metódusok (mutatószám-képzés, regressziós számítás, 

hasonlóságelemzési számítás). 

2.3.1 Mutatószám-képzés 

A munkában az egyik elemzési módszer a mutatószám-képzéssel történt. A saját 

mutatószámomat a rendelkezésre álló adatok ésszerű felhasználásával tudtam 

elkészíteni. 

„A mutatószámképzés alapja: a valóságot számszerűsített formában megragadni 

képes adat vagy adatintegráció a társadalmi és a gazdasági élet helyzetét, 

jelenségeit és ezek összefüggését jellemző mennyiségi adat. Lehet természetes 

mértékegységben kifejezett naturális mutató, továbbá vegyes jellegű, de lehet az 

előbbiekből képzett viszonyszám, indexszám. Egy-egy a társadalmi, illetve a 

gazdasági jelenségét mennyiségi vonatkozását jellemzi. 

Mutatószám-kritériumok: Irányítási célra alkalmas mutatószámok 

megkülönböztetésére szolgáló feltételek összessége. 

A mutatószámképzés logikája: el kell sajátítani a mutatószámok alkalmazásának 

logikáját, amelynek mentén a stratégiai célok megfoghatóvá válnak, és amelynél a 

célok alkalmazhatóvá tehetők legyenek. Erre építve a mutatószámok képzésének 

http://www.doksi.hu/get.php?order=DisplayPreview&lid=5906&p=2
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_141
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mikéntjét, ebben bele értve mindenbe mutatószámok típusainak ismeretét és az 

alkalmazását is. 

A mutatószámképzés folyamata: előkészítés, stratégiai céltérkép, stratégiai 

mutató rendszer, jelentéskészítés a stratégiai döntésekhez, eredmények 

felhasználása és működtetése. 

A mutatószámrendszer képzésének első lépése: Jól megalapozott vezetői döntést 

a mutatószámrendszer koncepciójának, valamint felhasználási lehetőségeinek 

ismeretében lehetséges meghozni. A döntés puszta tényénél sokkal fontosabb, 

hogy a vezetés megértse a mutatók használatában rejlő lehetőségeket, és 

kapcsolódásukat a vezetői munkához.  

Stratégiai céltérkép elkészítése 

A céltérkép fogalma: A stratégiai célokat pontosan meghatározva, a célok közötti 

kapcsolatokat vizualizáló dokumentum egy eszköz, amely a szervezeti stratégia 

leírásának egységes, következetes módját garantálja, ezáltal biztosítva a célok és 

mércék felállítását és kezelését.  

A céltérkép a stratégiai világos megfogalmazását, mely a stratégiai célok alapján 

felrajzolt szervezeti stratégiai céltérkép, mely jól áttekinthető beszédesformában 

összegzi azt. 

A céltérkép készítését négy, egymáshoz szorosan kapcsolódó lépés mentén 

érdemes megvalósítani: a célok megfogalmazása, pontos definiálása, a közöttük 

lévő ok-okozati kapcsolatok feltárása, ez előbbiek alapján a célok közötti 

kapcsolatok felrajzolása. A céltérkép felrajzolását a szervezet egészének szintjén 

érdemes elvégezni, de készülhetnek egyedi, a szervezeti egységek szintjére 

lebontott céltérképek is. A szervezeti céltérképből kiindulva állapítható meg, hogy 

az egyes szervezeti egységek munkái melyik szervezeti célhoz járulnak hozzá, és 

hogyan. A nagyobb, kiterjedt szervezetek gyakran csak a stratégiai mutatók 

lebontását végzik el, a céltérkép lebontása ugyanis komolyabb, nehezen 

indokolható költségekkel járna, és átfutási ideje is túl hosszú lenne. Az 

összegyűjtött célhalmazból kiindulva minden esetben a szervezet vezetőjének kell 

döntést hoznia, hogy mely célok tekintendőek stratégiai céloknak. 

Stratégiai mutatószámrendszer kialakítása 

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_114
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_114
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_30
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_30
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_30
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_30
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_30
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_141
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_30
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_114
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A szervezet stratégiai mutatószámrendszerének kialakítása négy egymásra épülő 

lépés sorozata: első lépésben a céltérképen szereplő egyedi célokat, leképező 

mutatókat érdemes értelmezni.  E mutatók közül külön kell választani az egyedi és 

az aggregált mutatókat. A mutatók meghatározása mellett pontosan definiálni kell 

az adott mutató jelentését, hogy milyen alapadatok szükségesek a 

kiszámításához, és az adatokból miként (milyen algoritmus mentén) lehet 

kiszámolni a mutató értékét. Lehetséges, hogy egy mutató több egyéb mutató 

értékének súlyozásával számítható ki. Az ilyen mutatót aggregált mutatónak 

nevezzük, amelynek értéke a hozzá rendelt al mutatók értékéből számítható ki. Az 

aggregált mutatók esetében – az adott mutató definíciója mellett – az al mutatók 

pontos definiálása,alapadataik körének és a számítási módoknak a 

meghatározása is szükséges.  

Mutatószámok értékeinek megadása és jelentéskészítés 

Miután meghatározásra került a célokat leképezni képes mutatók rendszere, 

valamint a mutatók számításának módja és folyamata. Ezek után kerülhet sor a 

mutatók historikus (múltbeli) értékeinek kiszámolására, ami gyakorlatilag a 

rendszer tesztelését foglalja magában. A mutatószámok kiszámolásának lépései a 

következők: adatgyűjtés megvalósítása; adatminőség vizsgálata és 

adathitelesítés; mutatók képzése, számítása; jelentéskészítés és felső vezetői 

elfogadás. A mutatókhoz tartozó alapadatok meghatározása, illetve ezek múltbeli 

rendelkezésre állásának vizsgálata után lehet elkezdeni az adatgyűjtést. A több 

évre (ajánlottan 3-5 évre) visszamenőleg történő adatgyűjtés elvégzése. Az 

adatgyűjtés jellemzően két módon valósulhat meg. Egyrészt automatikusan, 

ebben az esetben az adatbázisokba való folyamatos és fegyelmezett rögzítés bír 

jelentőséggel, másrészt egyedi gyűjtésekkel, mely esetekben az idényjellegű 

adatösszesítések pontossága és határidőre, való rendelkezésre állása lesz 

elsődleges. Az adatgyűjtés megkezdése előtt célszerű meghatározni egy 

személyt, aki összegyűjti és rögzíti az adatgazdák adatgyűjtés során felmerülő 

észrevételeit. A fejlesztési javaslatok mindegyikét háttér-adatlapon érdemes 

rögzíteni. Az észrevételeket és változtatási javaslatokat egy olyan személynek kell 

jóváhagynia, aki átlátja a rendszer és az adott terület működését.” [21] [22] 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_141
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_114
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_30
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_20
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_20
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_114
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_9
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/avir-kezikonyv-avir/go01.html#glo_20
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/avirkezikonyvavir/ch03s03.html#id501365
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/avirkezikonyvavir/go01.html#glo_114
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2.3.2 Regresszió 

„A 19. században Sir Francis Galton a gyerekek genetikus meghatározását 

kutatta, hogy szüleik magasságához képes mennyire fejlődik az átlagosság 

irányába.” [23] A regressziószámítás a saját munkámban, fontos szerepet játszik, 

mivel a változó (pl. fogyasztás) értékeit más változó (pl. L1 cache, órajel) 

értékeivel akarom meghatározni. Ha a függő változót egy független változó írja le 

,azt egyszerű lineáris regressziónak nevezzük. Ha több független változó 

határozza meg, akkor többváltozós regresszióról beszélünk.  A dolgozat gyakorlati 

részében a többváltozós lineáris regresszió lesz használva. Ahhoz, hogy a valódi 

és a becsült érték között minimalizálva legyen a hiba, a legkisebb négyzet 

módszerét kell választani. Ha a két változó közelebbi kapcsolatban áll egymással, 

akkor az előrejelzés hibája is kisebb lesz. [24] [25] 

2.3.3 Hasonlóságelemzés 

Bevezetés 

„Bemutatásra kerül a hasonlóságelemzés kialakulása, amelynek eredeti neve az 

automatizált intuíció-generálás. A szó magyarázatánál az intuíció egy ösztönös 

akaratlagos megérzést jelent, a generálás az valaminek a keletkezésére utal. Az 

automatizálás meg cselekvésként értelmezhető. A hasonlóságelemzés nem más, 

mint az emberi megérzések számítógép által elkészített önjáró folyamata. A 

szerzőben az a kérdés merült fel, hogy miért van erre szükség? A választ 

történeteken keresztül adja meg. Az egyik ilyen történet egy nyári iskolai tábor, 

amelynek élelmezés vezetője vesz nagyon sok mindent a gyerekek jutalmazására 

a versenyeken. Müzli szeletet is vesz, amelynek csomagolása kék és ez 

megegyezik a táborzászló színével is. A konfliktus ott bontakozik ki mikor a 

rámenősebb szülők számon kérik az élelmezés vezetőt a termékek kapcsán 

ebben az esetben a müzli-szeletek ár-teljesítmény arányai miatt, hogy kicsivel 

drágábban sokkal jobb minőségű terméket is lehetett volna venni. Az amúgy 

igaztalan vádak ellen, a jó szándékú, de felkészületlen élelmezésvezető, mivel 

nem tudta tisztázni magát bukott emberként távozott. A második felvonásnál a 

korábbiakból tanult élelmezésvezető ismét táborozni ment. A jól előkészített 

vásárlás után, néhány szülő ismét beleköt a vett dolgokba. A történet a bíróságon 

http://psycho.unideb.hu/munkatarsak/balazs_katalin/stat1/stat1ora4.pdf
https://www.inwtstatistics.de/blogartikellesen/Einfache_lineare_Regression.html
http://193.6.12.228/uigtk/uise/gik/stat_mm_bgi_6ea.pdf


  
 

19 

 

folytatódik, ahol az élelmezésvezető nyer. A történet lényege, hogy vásárlás előtt 

többféle terméket kell megvizsgálni és összehasonlítani.   

A történetben elmesélt gondolatok vajon miként fejlődtek a távoli múlttól napainkig. 

A nyelvészeti bizonyítástól eltekintve kijelenthető, hogy az emberiség legősibb, 

ösztönösen adott, mindenkor rendelkezésre álló gondolata a hasonlóság 

gondolata volt. A hasonlóság ösztönös elemzése, maga az intuíció, mely minden 

pillanatban minden ember, csoport és társadalom elsődleges vezérlő elve. Néhány 

bizonyíték, hogy az emberiség tisztában volt, van és lesz azzal, hogy fenntartható 

arányokban kell és lehet gondolkodni: 

 bibliai megközelítés: az ember megmérettetése érdemei szerint történik (vö. 

http://www.kereszteny.hu/biblia/showtrans.php?reftrans=1%29  

Zsolt 62,13 – „Istené a hatalom és tiéd, ó Uram, a kegyelem. Te megfizetsz 

mindenkinek tettei szerint.” 

 buddhisztikus megközelítés: az ember megmérettetése érdemei szerint 

történik (vö. http://www.libri.hu/konyv/buddhista-regek-es-mondak.html „az 

következő életében érdemei szerint kerül jobb sorba.”). 

 jog- és igazság-szolgáltatás: arányos büntetés elve (vö. 

http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/szellemi

muhely/gondolatok.pdf  „Az egyes esetekben alkalmazott büntetéseknek 

arányban kell állnia az elkövetett bűncselekménnyel (arányos büntetés, az 

igazságosság követelménye)”).” [26] 

A hasonlóságelemzés matematikája 

Szinte néhány képlettel elkészíthetőek olyan összefüggések sorozata, amellyel 

már meglehet csinálni egy összehasonlító elemzést. A feladat lépésekből áll 

melyek röviden vázlatszerűen lesznek megadva. 

„Hasonlóságelemzés lépései: 

 Az elemzési probléma kérdésszerű megfogalmazása 

 A feladatban használt fogalmak és szinonimák kapcsolatai 

 A fogalmak felbontása következményváltozóra és magyarázó változókra 

 Függő és független változók közötti ceteris kapcsolat megadása 

http://www.kereszteny.hu/biblia/showtrans.php?reftrans=1%29
http://www.libri.hu/konyv/buddhista-regek-es-mondak.html
http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/szellemimuhely/gondolatok.pdf
http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/szellemimuhely/gondolatok.pdf
http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0
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 Az OAM (objektum-attribútum- mátrix) elkészítése  

 Az OAM primer értékeinek sorszámozása 

 Lépcsős függvény bevezetése 

 A lépcsőkre való szabályok megadása 

 A célfüggvény megalkotása 

 Solver lefuttatása, cél a hiba minimalizálása 

 Inverz tanulási mintán a fenti lépések végrehajtása 

 Direkt és az inverz becslések és tények összevetése 

 Értelmező szövegpanel kialakítása 

 További részeredmények kiszámítása 

 Logikai szinten összevethető részeredményekre modellek kialakítása” [26] 

 

2.3.4 Szakértői rendszerek 

 Az emberiség egyik régi vágya, hogy olyan rendszereket tudjon készíteni, amely 

képes az ember helyettesítésére. A szakértői rendszer, amely mesterséges 

intelligencián alapszik képes az ember által bevitt tudás felhasználásával a lehető 

legjobban dönteni. A humán szakértőt és a szakértő rendszert összemérve 

elmondható, hogy míg az emberi szakértő tudása folyamatosan változik, képzése 

sok ideig tart és drága, a döntését ezernyi más dolog is befolyásolhatja. A 

szakértői rendszer állandó tudással bír, fejlesztése drága, de az elkészített tudás 

másolható, karbantartási költségei alig vannak, és stabil eredményeket biztosít. A 

hátrányairól is szót ejtve csak arra a problémára alkalmazható, amire készítették.   

Edward Feigenbaum a Stanford University meghatározott szakértői rendszer 

számítógépes programot arra használja a tudást és a következtetéseket, hogy 

olyan problémákat oldjon meg, amik elég nehezek, hogy jelentős emberi 

szaktudást igényeljenek a megoldása. Ez a mesterséges intelligenciának egyik 

ága, amit bemutattak kutatók a Stanford Heuristic Programming Project-ben. [27] 

[28] [29] 

2.3.5 Tesztelések  

A tesztelés egy fontos szakasza a fejlesztésnek, hiszen ha nem orvosoljuk időben 

a hibát egyre csak súlyosabb lesz. Egy IBM tanulmány szerint a ’’megelőzés jobb, 

mint a gyógyítás’’ ez vonatkozik a szoftver életciklusára is. Amikor hiányosság lép 

http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0
http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/info_regeni.pdf
http://intelligence.worldofcomputing.net/ai-branches/expert-systems.html
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj56IHHpYfMAhUHdCwKHaPwA3AQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inf.unideb.hu%2F~bognar%2FPages%2Fbogdan_szakerto_clips.ppt&usg=AFQjCNFe9yT2WGATQM7UP3w_QziOqQGw&sig2=pHFSHJJrr2Ada4C9dWpA-g&bvm=bv.119028448,d.bGg&cad=rja
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fel a fejlesztés során, azt minél előbb diagnosztizálják könnyebb és olcsóbb lesz a 

hiba javítása. A végeredmény pedig a termék nulla vagy nagyon minimális hibával 

kerül az üzemeltetési fázisba. Az IBM beszámolt arról, hogy 4-5-ször annyiba 

kerül a termék megjelenés után kijavítani a hibákat és 100-szor annyiba kerül az 

üzemeltetési fázisban. A hibák nyomon követésére egy hibakereső rendszert 

használtak, amely dokumentálta azokat, bár nem ez az elsődleges lépés a hibák 

megelőzésében. A teszt szó hétköznapi fogalmából kiindulva arra keressük a 

választ, hogy egy termék működik-e. Elsősorban a tesztelésre azért van szükség, 

mert nincs olyan, hogy valaki ne kövessen el hibák, van mikor kisebbek, de olyan 

is amely veszéllyel és komoly költségekkel járhat. Olyan gyenge pontokat 

érdemes keresni, amelynél a felhasználó hibázat ilyen például: input bevitel vagy 

az output. A tesztekre azért is szükség van, mert azt jogi szabály és szabványok 

kötelezővé teszik. Teszteléssel mérhetjük a szoftverek minőségét is. [30] [31] 

http://www.isixsigma.com/industries/software-it/defect-prevention-reducing-costs-and-enhancing-quality/#comments
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3 Anyag és módszertan 

Ebben a fejezetben ismertetésre kerül az adatvagyon, melyet egy Excelben 

elkészített OAM (Objektum-Attribútum-Mátrix) testesít meg. Ezt követően az 

elemzési lépések mentén bemutatásra kerülnek a szimulátorok építése során 

használt különböző módszerek. A szimulátorok sokrétű tesztelése alapján 

összevetem a saját mutatószámképzéstemet és a Solver alapú metódusokat (pl. 

regressziót, hasonlóságelemzést). 

3.1  Adatvagyon 

Az elemzések adatvagyonát egy OAM jelenti, melyben az objektumok a 

processzorok az, attribútumok ezek rendelkezésre álló tulajdonságai. Az OAM (4. 

ábra) létrejöttének fő célja, hogy a feldolgozható ismérvek alapján, rendezett képet 

kapjunk a munkánk további fázisaihoz. 

 

4. ábra, Objektum Attribútum Mátrix (forrás: Saját kutatás) 
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A táblázat az alábbi szisztéma alapján épül fel: 

 Az OAM tábla adatai az alábbi linkeken érhető el: 

http://www.aqua.hu/termekek/processzor-189.html  és 

https://www.pcx.hu/processzor_cpu  processzorok nevei és árai 

http://www.cpu-world.com/ a processzor többi attribútuma 

 A sorok száma 45 vagyis mindösszesen 45 objektum (AMD és Intel 

számítógépes processzorok) található meg az OAM-ban. A 45-es szám 

csak annyit takar, hogy ennyi adattal az elkészített táblázat még jól 

vizualizálható érdemi kicsinyítés nélkül. Az objektumok száma a 

modellezéshez már elegendő volt. A nagyobb objektum és attribútum 

számmal elvileg robosztusabb becslést lehetett volna elérni. Az első 

oszlopban a processzorok neve található mely adat önmagában is több 

információt rejt: például gyártó (Intel, AMD) az Intel-nél pl. (Intel Core i5-

4460) Intel Core i5 a család nevét az i5-4460 a modell nevét jelenti. Az 

AMD-nél pl. (AMD FX-4300) az AMD FX a család az FX-8350 a modell 

neve. A későbbiekben az AMD és az Intel, mint csoportképző ismérv 

mentén a két megoldás közötti esetlegesen modellezési különbségek 

feltárhatóak. 

 A sorfejlécben a processzorok 11 attribútuma és azok mértékegységei 

találhatók zárójelben: 

 gyártástechnológia – (nanométer = nm) 

 architektúra – (bit) 

 L1 cache – (kilobájt = KB) 

 L2 cache – (kilobájt = KB) 

 L3 cache – (megabájt = MB) 

 magok száma – (darab = db) 

 szálak száma – (darab = db) 

 órajel – (megahertz = MHz) 

 fogyasztás – (watt = W) 

 ár – (forint/darab = Ft/db) 

 turbó órajel – (megahertz = MHz) 

 

http://www.aqua.hu/termekek/processzor-189.html
https://www.pcx.hu/processzor_cpu
http://www.cpu-world.com/
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 A turbó órajel és a fogyasztás oszlopa (Y) zöld háttérszínt kapott, mivel 

ezeket az értékeket fogjuk megbecsülni a szimuláció során a többi 

attribútum (Xi) alapján. 

 Az Intel és az AMD processzorok külön kerülnek tesztelés ezért a 

táblázatban két színnel kiemelve az INTEL (kék színnel) és AMD (sárga 

színnel) lett jelölve. 

Az attribútumok oszlopainak értékelése: 

 Gyártástechnológia: összesen 4 értéket vesz fel, az adatok a korábban 

megadott mértékegységekben értendők (14; 22; 28; 32 nm) 

 Az architektúra oszlopában csak 64 bites érték szerepel, mert csak a 

jelenleg korszerű processzorokból válogattam. 

 L1 cache: 3 különböző érték található (128; 192; 256 KB) 

 L2 cache: 6 érték közül választhatunk (1024; 1536; 2028; 4096; 6144; 8192 

KB)  

 L3 cache: az értékek száma itt is 6 (0; 4; 6; 8; 15; 20 MB) 

 Magok száma: 3 értéket vesz fel (4; 6; 8 db) 

 Szálak száma: 5 érték található (4; 6; 8; 12; 16 db) 

 Órajel: 16 érték közül választhatunk (2700 – 4700 MHz) 

 Fogyasztás: 8 különböző érték (65; 84; 88; 95; 100; 125; 140; 220 W) 

 Turbó órajel: 16 féle érték van (3100 – 5000 MHz) 

 Ár: folytonos változó, a processzorok műszaki leírásához nem szükséges 

attribútum 

Az elméleti kombinatorikai tér mérete: 4*3*6*6*3*5*16*8*16=13.271.040, ellenben 

a kombinatorikai tér képzéséhez rendelkezésre álló értékek azonban nem teljesen 

függetlenek egymástól, így a valóságban nem létezhet 13.271.040 processzor. 

Egyrészt a gyártóknak nem lenne kifizetődő az összes lehetséges változóval 

elkészíteni. „Ezeket a folyamatokat a processzor tervezésénél egy csapat 

(főkonstruktőr) fekteti le, hogy milyen paraméterekkel készüljön el. Az elv, hogy az 

előzőhöz képeset legalább 100%-al jobban teljesítsen.” [17] Emellett egyes 

attribútum-értékek egymással való összehozása egy valós konstrukcióban a fizikai 

világ szabályait sértheti: pl. tetszőlegesen gyors processzor, tetszőlegesen 

alacsony fogyasztás mellett. A kombinatorikai térre való utalás azért fontos mégis, 

http://itcafe.hu/cikk/tervezzunk_processzort/fokonstruktor.html
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mert a modellezés nyomán előálló szakértői rendszerekben is vizsgálni kell a 

jellemezni kívánt kombinatorikai tér méretét és kivételkezelés keretében kell 

értelmezni azokat a konstellációkat, melyek már előre kizárhatók valamilyen 

racionális okból. Így nem állhat elő olyan, hogy a szimulátor lehetetlen helyzeteket 

értelmez a lehetségesekkel analóg módon. 

3.2  Elemzési lépések 

A mostani részben az általam alkalmazott elemzési metódusok kerülnek 

ismertetésre. Az elemzések két függő változót érintettek és 3 alternatív megoldási 

módszert használ, összesen 8 modell készül, mert a hasonlóságelemzési 

számításnál két fajta modell kerül bemutatásra.  

A két függő változó: 

1. Turbó órajel (MHz) 

2. Fogyasztás (W) 

Az alkalmazott módszerek: 

 Mutatószámképzés 

 Regresszió 

 Hasonlóságelemzés 

 

Bármely attribútum lehetett volna Y, hiszen az alapfeladat nem más, mint n 

attribútum esetén bármely (n-1) attribútumból az n-edik becslése. Itt és most csak 

két Y került górcső alá annak érdekében, hogy a modellezés tartalomfüggő 

specialitásaira is rá lehessen mutatni. 

 

Az alkalmazott módszerek indoklása: 

 A mutatószámképzésének oka: Egyszerű és gyors, amennyiben a 

megfelelő szakértői intuíció rendelkezésre áll (jelen esetben az alap-órajel 

és a turbó órajel szoros kapcsolatának vélelme – az azonban pl. a 

fogyasztás becslése kapcsán már nem triviális, hogy egyetlen egy egyenes 

arányosság, egyetlen egy attribútumra alapozva elegendő lehet-e). A 

mutatószámképzés keretében végül is néhány egyszerűbb számítás 
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elvégzésével egy használható becslés kapható. Nem kell tehát feltétlenül 

felhasználni a processzorok összes tulajdonságát. A mutatószámok és 

ezek logikai kapcsolatainak világa a minden objektum minden attribútumát 

kezelni akaró gondolatmenetekkel szemben egy speciális világ. Egyes 

szabályok a gondolatmenet (gráf) csak bizonyos rétegében kell, hogy 

értelmet nyerjenek pl. http://miau.gau.hu/miau/150/la150.docx    

 A regresszió-alapú becslés oka: Az attribútumok monoton hatásirányának 

becslése. Az értékek az OAM tábla meglétével és a Solver bevonásával 

gyorsan kiszámolhatóak. 

 A hasonlóságelemzés oka: A regresszióhoz képest nagyobb a flexibilitás a 

paraméterek vektorként való értelmezése által, illetve az irányítatlan tanulás 

a szabályképzéshez hasonló flexibilitással rendelkezhet. Több 

munkafolyamatot ölel fel, amit elég egyszer megcsinálni és utána az összes 

többi paramétere is megbecsülhető, ha erre szükségünk lenne a későbbiek 

során.   

3.2.1 Mutatószám-képzés 

Mutatószám-képzés a turbó órajelnél 

A táblázatból felhasználva 25 objektum órajel és turbó órajel hányadosát 

kiszámítva egy külön oszlopba, majd a kapott eredményeknek vesszük az átlagát. 

A kapott számot megszorozva az órajellel és ezzel elkészült egy szimpla becslés, 

melyet két tényező figyelembevételével sikerült megoldani. Korrelációs 

együtthatóval kiszámolásra került a tény és a becslés adatokra lineáris kapcsolat 

szorossága.  

http://miau.gau.hu/miau/150/la150.docx
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5. ábra, Turbó órajel saját mutatószám (forrás: Saját kutatás) 

Mutatószám-képzés a fogyasztásnál 

A fogyasztás mutatószám-képzési modellje eltér a turbó órajel modelljétől, mivel 

csak egy i5-ös processzor típus volt a tanulás adatsorban és ez így nem adott 

volna megfelelő tesztelési pontosságot. Az i5-ös és az i7-es processzorokat 4:3 

arányban lett beleépítve a tanulási fázisba. Az alap órajel 100-al lett elosztva, 

hogy könnyebb legyen számolni, majd az eredeti fogyasztást az előzőleg kapott 

számmal elosztjuk. Ezeknek a számoknak véve az átlagukat és felszorozva a 100-

al elosztott processzorok órajelével megkaptuk az első becslést, de mivel ezek 
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még nem elég pontosak ezért tovább dolgoztunk rajta. A magok száma alapján 

három fajta érték jött ki. Úgy lett kiszámolva, hogy elsőnek a becslés és az eredeti 

fogyasztás közötti különbségeket (deltákat) kiszámoltam, mivel lettek volna benne 

negatív értékek is, ezért ABS() függvényt használtam az előjel mentesítésre, az 

abszolút eltérések kiszámítására. A SZUMHA() függvény használatával 

összeadtam a deltákat külön a 4, a6 és a 8 magos processzoroknál, majd ezeket 

a szerint osztottam el, hogy mennyi 4, 6 vagy 8 magos processzor található a 

tanulási modellben. Az így kapott értékeket egy külön oszlopba rendeztem, majd 

az FKERES() függvénnyel a megfelelő magszámú processzorhoz rendeltem. A 

gyártástechnológia értékeit hasonló jelleggel úgy osztottam el, hogy a nagyobbtól 

haladtam a kisebb fele. Tehát 32/32 mivel ennél nem volt nagyobb, majd 28/32; 

22/28; 14/22 és ezeknek vettem az átlagát. A második becslésemet, ami a 

végleges eredmény is egyben úgy kaptam meg, hogy az órajel 100al elosztott 

értékét megszoroztam a fogyasztás és az órajel/100 értékének az átlagával, majd 

hozzáadtam a processzor kiszámolt magjaihoz tartozó értéket végül beszoroztam 

az egészet a gyártástechnológiából levezetett átlag értékkel.  
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6. ábra, Fogyasztás saját mutatószám (forrás: Saját kutatás) 

 

 

3.2.2 Regressziós számítások 

Turbó órajel regressziós modellje 

Jelen esetben a többváltozós regresszió fog szerepet játszani, mivel egynél több 

lesz a magyarázó változók száma az eredményváltozó meghatározásánál. A 

tanulási minta itt is 25 processzorból áll. Létrehozásra kerül egy tömb 

„paraméterek” néven amit sárga színnel lett megjelölve, ahová a Solver 

eredményei íródnak. A regressziós paraméterek Solver általi becslése után 

kialakításra kerül egy másik táblázat, amiben a Solver-től kapott attribútumonkénti 

paraméterek (konstansok) és az attribútumok nyers értékeinek szorzata kerül, 

majd ezek összege minden egyes objektum esetén a SZUM() függvénnyel 

képezhető becslésként. A regressziós modellbe nem kell, hogy minden 
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rendelkezésre bocsátott attribútum belekerüljön. Ha egy-egy attribútum 

bevonásától nem javul a tények és a becslések eltéréseinek alapján számított és a 

Solver által minimalizálandó négyzetes hiba, akkor ezek a paraméterek nulla 

értéket kapnak. A modellezés során elvárás, hogy a becslések és a tények 

összege azonos legyen. A négyzetes hiba mellett a becslés jóságát fejezi ki még 

pl. a korreláció értéke, de az abszolút hibák összege is lehetett volna a Solver 

célértéke s ezen optimalizálási feltételváltozások hatással lettek volna a modell 

jóságára a tesztben is. A Solver által becsült attribútumonkénti paraméterértékek 

előjele az arányosság irányát mutatja az adott attribútum és a 

következményváltozó között: jelen esetben minden modellbe került attribútum és a 

turbó órajel között egyenes arányosság volt megfigyelhető. A paraméterek 

nagyságát leginkább a nyers adatok nagyságrendje határozza meg, hiszen olyan 

paraméterek kerestetnek, melyekkel szorozva a nyers értékeket egymással a 

turbó órajel nyers értékeit közelítő becsléseket lehet kinyerni. 

 

7. ábra, Turbó órajel regressziós modellje (forrás: Saját kutatás) 
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A fogyasztás regressziós modellje 

Mint már említésre került, a mutatószám képzés fogyasztás modelljénél, a tanulási 

lista megváltozott, a racionálisabb tanulás érdekében 4:3 arányban van a 

táblázatban i5-ös és i7-es processzor. A számítási módszer azonos a turbó órajel 

modelljében használt módszerrel. A Solver-rel kiszámolt értékeket beszorozva az 

objektumok jellemzőinek nyers adataival, majd ezek SZUM() függvénnyel való 

összeadásával jön ki a fogyasztás becslése. Vannak oszlopok, amik 0 értékkel 

rendelkeznek vagy annyira kicsi számmal, hogy nem volt érdemes figyelembe 

venni. Ezeket INT() függvény segítségével  egész számokra lettek kerekítve.  

 

8. ábra, Fogyasztás regressziós modellje (forrás: Saját kutatás) 
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3.2.3 Hasonlóságelemzési számítások 

Turbó órajel modellezése lépcsős függvénnyel 

A munka során kétfajta lépcsős megoldás lett elkészítve: egy 25 illetve egy 5 

lépcsős megoldás, amelyből csak a 25 lépcsős megoldás került tesztelésre, mert 

jobban teljesített a tanulási fázisban. 

A 25 lépcsős megoldás: 

Az első 25 objektum bemeneti jellemzőit besorszámozva a SORSZAM() 

függvénnyel, amelyeknél az egyenlő értékek ugyan azt a sorszámot kapják. A 

modellben 10 attribútum lett sorszámozva, a munka során nem kellett felhasználni 

ezek mindegyikét. 

 

9. ábra, Turbó órajel modell sorszámozása (forrás: saját kutatás) 
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A következő lépés Excelben a szintek kijelölése. Oszlopfejléce csak a bemeneti 

jeleknek van a kimenetinek nincs. A cellákba a Solver becsléseket ad, melytől 

oszloponként 25 értéket várunk el. Azokat az attribútumokat ahol a Solver 

futtatása után 0 értékek jöttek ki, vagyis nem befolyásolták a becslés értékét, ezért 

nem lettek figyelembe véve. A becslés értéke 4 attribútumból (gyártástechnológia, 

L2 cache, órajel, ár) áll (10. ábra, Turbó órajel lépcsős táblázat (forrás: Saját 

kutatás) amelyeket a Solver számolt ki. Létrehozásra kerül egy segéd táblázat (11. 

ábra, Turbó órajel segéd táblázat (forrás: Saját kutatás) is, amibe restrikciót, 

vagyis korlátozó feltétel lesz megadva, melytől monotonitás várható el.  

 

10. ábra, Turbó órajel lépcsős táblázat (forrás: Saját kutatás) 
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11. ábra, Turbó órajel segéd táblázat (forrás: Saját kutatás) 
 

A besorszámozott táblázat adatait és a Solver által megbecsült értékeket, vagyis a 

25 lépcsős táblázat, az FKERES() függvény által lett összekapcsolva. Ezáltal 

láthatóvá válik, hogy a turbó órajelre egyes attribútumok mekkora hatást 

gyakorolnak. A becsült értékeket külön oszlopba additív módon, vagyis a SZUM() 

függvény használatával elvégzésre került. A tény és a becsült turbó órajel 

eredmények a KORREL() függvény használatával kiszámításra került a 

korrelációs együtthatója.  
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12. ábra, Turbó órajel hasonlóságelemzési modell (forrás: Saját kutatás) 
 

5 lépcsős megoldás: 

Az 5 lépcsős modell kiindulási pontja megegyezik a 25 lépcsős modelljével (9. 

ábra, Turbó órajel modell sorszámozása (forrás: saját kutatás). Következő 

lépésként a kapott számokat INT függvény használatával elosztjuk 5-tel és hozzá 

adunk 1-et, hogy kizárjuk a 0 értéket. Az új táblázatban 1 és 5 közötti számok 

vannak. Mértékegységtelenítettem, vagyis „standardizálva” lett a táblázatot. 
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13. ábra, Standardizált táblázat (turbó órajel) (forrás: Saját kutatás) 

A lépések nem változtak, viszont a Solver most oszloponként csak 5 értéket fog 

adni és a modellben minden attribútum oszlopa fel lett használva. A munka során 

itt is monotonitást várunk el az értékektől, ezért a segédtáblázatra itt is szükség 

van. 

 

14. ábra, 5 lépcsős táblázat (turbó órajel) (forrás: Saját kutatás) 
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15. ábra, 5 lépcsős segéd táblázat (turbó órajel) (forrás: Saját kutatás) 

A számítási módszer ugyan úgy történt, mint a 25 lépcsősnél, viszont a korrelációs 

együttható és a delta négyzetösszege gyengébb eredményt hozott, mint a 25 

lépcsős megoldás. A becslések számításánál 10 attribútum lett figyelembe véve. 

 

16. ábra, 5 Lépcsős turbó órajel modell (forrás: Saját kutatás) 

A fogyasztás modellezése lépcsős függvénnyel 

25 lépcsős megoldás: 

A 25-ös tanulási modell itt is megváltozott, a racionálisabb tanulás érdekében 4:3 

arányban található i5-ös és i7-es processzor.  
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17. ábra, Fogyasztás modell sorszámozása (forrás: Saját kutatás) 

 A feladat számítási része megegyezik a turbó órajel modelljének lépéseivel. A 

felhasznált attribútumok (L2 cache, L3 cache, órajel, ár és turbó órajel). A 25 

lépcsős turbó órajelhez képest itt nem 4, hanem 5 attribútum oszloppal 

dolgoztunk, mert pontosabb eredményt adott. 
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18. ábra, 25 lépcsős táblázat (fogyasztás) (forrás: Saját kutatás) 
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19. ábra, 25 lépcsős segédtáblázat (fogyasztás) (forrás: Saját kutatás) 

A 25 lépcsős modellről elmondható, hogy remekül megtanulta az attribútumok 

közötti összefüggéseket, a korrelációs együttható 0.98 ami egész jó a tanulási 

modellben.  
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20. ábra, 25 lépcsős fogyasztás modell (forrás: Saját kutatás) 

5 lépcsős megoldás: 

Az 5 lépcsős megoldás, amely szintén a fogyasztás sorszámozásával kezdődik, 

(17. ábra) mivel a modellünk 5 lépcsős lesz, a sorszámokat el kell osztani 5-tel és 

persze egyet hozzáadni, hogy ne lehessen 0 érték. 
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21. ábra, 5 lépcsős standardizált táblázat (fogyasztás) (forrás: Saját kutatás) 

A (22. ábra) és (23. ábra) táblázatban található adatait másak, de számítási 

gondolatmenete megegyezik a turbó órajel 5 lépcsős megoldásaival. 

 

22. ábra, 5 lépcsős táblázat (fogyasztás) (forrás: Saját kutatás) 
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23. ábra, 5 lépcsős segédtáblázat (fogyasztás) (forrás: Saját kutatás) 
 

A kész 5 lépcsős fogyasztási modell, ami 10 attribútumot használt fel, rosszabb 

eredményt, hozott, mint a 25 lépcsős 5 attribútumával. A korrelációs együttható 

lényegesen leromlott, az egy objektumra kivetíthető hibák száma 6-ról 11-re ment 

fel. 

 

24. ábra, 5 lépcsős fogyasztás modell (forrás: Saját kutatás) 
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3.3 Szimulátorok 

Ebben a részben az előzőleg elkészített turbó órajel és fogyasztás 3-3 lehetséges 

módszerrel elkészített modelljeinek tesztelése következik. A tesztelés az eredeti 

OAM táblában megadott processzorokból fog állni, ami összesen 45 elemet 

tartalmazott. A tanulási modell 25-ből állt így a fennmaradó 20 elem lesz a 

tesztelés alapja. Az Intel tesztelési modellje 12 elemből az AMD-jé pedig 8 

elemből fog állni.  

3.3.1 Turbó órajel tesztelése Intel processzorok esetében 

A 3 módszer tesztelésének adatai egyetlen egy táblázatba kerültek bemutatásra, 

azokkal az értékeket alapul véve, amelyek a tanulási metódus alatt létrejöttek. A 

korrelációs együttható értéke a saját mutatószámnál javult, a regressziós és a 

hasonlóságelemzés számításnál rosszabb lett. A delta (eltérés) négyzetösszege a 

saját mutatószámnál tér el legjobban, itt a legnagyobb a kilengés az eredeti 

értékekhez képest. A becslés és tény turbó órajel összege között a legnagyobb 

eltérés ugyancsak a saját mutatószámnál van.  

 

25. ábra, Turbó órajel tesztelése, Intel processzorokra (forrás: Saját kutatás) 
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3.3.2 Turbó órajel tesztelése AMD processzorok esetében 

Az AMD processzorok is külön kerültek tesztelésre, mert így összehasonlíthatóvá 

vált, hogy a 25-ös tanulási modell mennyire tudta megtanulni az Intel és az AMD 

processzorai között lényegesen eltérő számadatokat. Az Intelhez képest az AMD 

korrelációs együttható értékei csökkentek a tanulásban kiszámolt adatokhoz 

képest. 

 

26. ábra, Turbó órajel tesztelése, AMD processzoroknál (forrás: Saját kutatás) 

3.3.3 Fogyasztás tesztelése Intel processzorok esetében 

A fogyasztásnál megváltozott tanulási minta a tesztelésnél is módosítva lett. A 

korrelációs együttható a fogyasztás tekintetében az Intel processzoroknál a saját 

mutatószám nem bizonyult jónak, hiszen nagymértékben romlott, a regressziós 

számítás javult, míg a hasonlóságelemzéses lépcsős megoldásnál kis mértékben, 

de romlott.  Az eltérések négyzetösszege jelentős a 3 metódus között, a 

hasonlóságelemzési módszer becslései ebben a tesztben jónak bizonyultak, így 

az eredeti fogyasztáshoz képest a delták (eltérések) csekélyek. Az egy objektumra 

kivetített hiba átlaga 7 lett ezzel a másik két módszert megverte a tesztelésben. 
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27. ábra, Fogyasztás tesztelése, Intel processzorokra (forrás: Saját kutatás) 

 

3.3.4 Fogyasztás tesztelése AMD processzorok esetén 
Az Intel fogyasztás tesztjéhez képest az AMD-nél a saját mutatószám a 

korrelációs együtthatót nézve, majdnem a tesztelési eredményével azonos, míg az 

Intelnél 0.3-al rosszabb volt. Regressziós számítás és a 25 lépcsős 

hasonlóságelemzés értékei nagyjából ugyan azokat az eredményeket hozták. 

 

28. ábra, Fogyasztás tesztelése, AMD processzoroknál (forrás: Saját kutatás) 



  
 

47 

 

3.4 Szakértői rendszerek 

Az android programmal elkészítettem egy egyszerű szakértői rendszert, amely az 

OAM táblázatban lévő attribútum adatai alapján képes megmondani, hogy mennyi 

watt-ot fogyasztana az a processzor, aminek a paramétereit mi adjuk meg. Akkor 

is megadja az eredményt, ha valóságban nem létezik ilyen tulajdonsággal bíró 

processzor ennyi fogyasztás mellett. A bemutatás érdekében az 5 lépcsős 

fogyasztás modellnek vettem a lépcsőfokait, mert abban minden attribútum 

szerepel. Az ár nem került felhasználásra, mert a példában nem volt rá szükség. A 

legördülő listából kiválaszthatóak a processzor tulajdonságai, majd a ’’Listázás’’ 

gombra kattintva a rendszer kiszámolja a kiválasztott adatok alapján, hogy 

mekkora lenne a fogyasztás. 

 

29. ábra, Adatok kiválasztása a szakértői rendszeren (forrás: saját kutatás) 

A beírt adatok alapján egy 33 W-os processzort sikerült megadni a fenti 

paraméterekkel. A 33 W még igaz is lenne, a valóságban nem létezik olyan 

számítógépes processzor, melynél a 6 magos processzorhoz a 4 darab szál 

tartozik. A kombinatorikai tér viszont lehetővé teszi ezen adatok elkészítést, de 

ezek csak tájékoztató jellegűek, amelyek az elemzések alapján készültek. 
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30. ábra, Fogyasztás kiszámítása (forrás: Saját kutatás) 

4 Következtetések 

Az Y-ként, vagyis értelmezni kívánt jelenségek a többi rendelkezésre álló adat 

alapján nagy pontossággal modellezhetők. Mivel ez 2 véletlenszerűen választott 

attribútumra (a mi esetünkben a turbó órajel és fogyasztás) is igaz, 

vélelmezhetően bármely attribútum modellezhető a fennmaradó attribútumok 

alapján - különösen ilyen jellegű (mérnöki) területen, ahol a paraméterek mérését 

és ezek összefüggésrendszerét nem árnyékolják be szubjektív effektusok, mint 

számos gazdaság- és/vagy társadalomtudományi kérdésben (vö. pl. migrációs 

modellek). A szimulátorok online felkínálhatók a potenciális ügyfelek számára. A 

kidolgozott megoldások potenciálisan piacképesnek vélhetők. 
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5 Összefoglalás 

A témám választása kapcsán, olyan dologról szerettem volna írni, ami engem is 

érdekel és a későbbiekben is felhasználható lesz, akár mások számára is. A 

dolgozatomban nem csak a processzorokról, hanem elemzési módszerekről is szó 

esett és ezeket egybe kovácsolva remek dolgok születtek. Az elemzési módszerek 

elkészítése közben megtudtam azok előnyeit és hátrányait. A feladat nem volt 

egyszerű, mert rengeteg táblázatot kellett csinálni és azokban eligazodni. Kétfajta 

számítógépes processzorból válogattam az OAM táblába, amivel el tudtam 

kezdeni a munkám. Elsőnek a tanulási mintákat csináltam meg, amely az OAM 

tábla első 25 eleme volt. A következőben pedig leteszteltem a modelleket és a 

számadatok alapján megfelelő eredmények születtek.  A célom az volt, hogy egy 

olyan szimulációs programot készítsek, amivel érthetően és egyértelműen 

kimutatható a processzorok közötti összefüggések. Általunk nem ismert 

paraméterek nélkül is ésszerű becslést kapjunk a már meglévő tulajdonsághalmaz 

adatainak összevetésével. Ezen szoftver felhasználásával képesek leszünk 

optimálisan a dönteni processzor kiválasztásánál. 
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