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1. BEVEZETÉS 

A számítógépek teljesen átlagos használati tárgyakká váltak, és az információszerzés-

átadás olyan lehetőségeit hozták el a hétköznapokba, amelyeket húsz évvel ezelőtt még 

nem láthattunk előre. Köszönhető mindez többek között annak, hogy a számítógépek telje-

sítményét jelző mutatók hozzávetőleg másfél évente a duplájára nőnek, a nagyobb telje-

sítményű gépekhez újabb programok, újabb eszközök készülnek. A felhasználók kényszer-

ből vagy kíváncsiságból folyamatosan nyomon követik a változásokat, és igényük van a 

fejlesztésre. Ahhoz azonban, hogy szakszerűen és gazdaságosan fejlesszük a számítógé-

pünket, szükség van az alkotóelemeinek átfogó, rendszerezett ismeretére. A számítógépes 

konfigurációk című tananyag összefoglalja a számítógépek felépítését, legfontosabb alap-

elemeit, a legújabb eszköztípusokat, ezzel segítve az olvasót a fejlesztési döntések megho-

zatalában.  

1.1 CÉLKITŰZÉS  

Jegyzetünk célja, hogy segítséget nyújtsunk Önnek az egyik legfontosabb alapozó in-

formatikai tantárgy, a számítógép konfigurációk alapvető ismereteinek elsajátításában. 

A tananyag alapvetően Síkos László: PC hardver kézikönyv című művére és a távokta-

tási keretrendszer felületén elhelyezett, a legfrissebb eredményekre támaszkodó multimédi-

ás tananyagra épül. Célunk a tankönyv anyagának tematikus feldolgozása, oly módon, 

hogy Ön akár önállóan is képes legyen a tankönyv tartalmának feldolgozására és elsajátítá-

sára. 

A tantárgy időtartama egy félév, melyet megpróbáltunk úgy felosztani, hogy Ön folya-

matos és rendszeres tanulás mellett képes legyen a tananyagot egyenletes tempóban feldol-

gozni. 

A tankönyv gondos áttanulmányozása és a kitűzött feladatok elvégzése után Ön tisztá-

ban lesz: 

− a számítógép belső felépítésével, működési elvével,  

− az egyes alkatrészek illesztési és szerelési szabályaival, 

− a számítógéphez csatolható input és output eszközök csatolási és telepítési tudniva-

lóival, 

− az üzembe behelyezés és működtetés szabályaival. 

1.2 A KURZUS TARTALMA  

Bevezetés 

Számítógépek a mindennapokban 

Alaplapok 

A mikroprocesszor 

A processzorok generációi 

Operatív tárak 

A számítógép perifériái I. 

A számítógép perifériái II. 

A számítógép perifériái III.138 
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Bővítőkártyák, interfészek, csatlakozók 

Szoftverek telepítése 

Összefoglalás 

Kiegészítések  

Tesztek 

1.3 A KURZUS TÖMÖR KIFEJTÉSE 

A kurzus során tematikus sorrendben megismerkedünk a számítógép haverelemeivel, a 

velük kapcsolatos fogalmakkal és újdonságokkal. A tananyagban törekedtünk a legfrissebb 

ismeretek felhasználására, és a legfontosabb trendek és változások kiemelésére, ügyelve az 

informatikus könyvtáros szak speciális igényeire. 

1.4 KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK 

A tananyag elsajátítása során a hallgatók képesek lesznek egy korszerű, célirányosan 

megtervezett számítógépes munkahely önálló összeállítására, illetve kiválasztására. Tisztá-

ban lesznek az üzembe helyezés szabályaival, az operációs rendszerek telepítésének és 

konfigurálásának alapvető követelményeivel, és lehetőségeivel. 

1.5 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK 

Lehetőleg folyamatosan tanuljunk, időnket az adott anyagrész nehézségének megfelelő-

en osszuk be. Lehetőség szerint az adott lecke tananyagához kapcsolódó on-line vagy 

nyomtatott magazinok cikkeit tanulmányozza át, melyek a megértést, az újdonságok köve-

tését, valamint a hardver ismeretek területén a tájokozottságot hivatottak támogatni. 

Az ismeretek feldolgozásakor tekintsük át a segédlet útmutatóját az adott tananyag tud-

nivalóival kapcsolatban. 

 

A tankönyvekben minden fejezet végén egy kérdéssort talál, és egy mini tesztet talál. A 

kérdések a felkészültségét hivatottak ellenőrizni, így önállóan is lemérheti tudását.  

Amennyiben ez nem sikerül, az adott kérdést jelölje meg, és a konzultációs időszakban 

beszélje meg tanárával, társaival.  

A segédletben található ellenőrző kérdések és feladatsorok helyes válaszait a fejezet vé-

gén helyeztük el. 

A tananyag felosztásának megfelelően kis lépésekben haladjon, a nehezebben érthető 

részeket többször olvassa el. Ismeretlen, idegen kifejezések esetén használja a tankönyv 

végén található fogalomszótárt és kislexikont.  

A nehezebben érthető részeknél kérjen segítséget a tanárától! 
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2. SZÁMÍTÓGÉPEK A MINDENNAPOKBAN 

2.1 CÉLKITŰZÉS  

A fejezet több irányból közelíti meg a számítógépek szerepét. Megtudhatjuk, hogy az 

ember miért kezdett el számítógépet készíteni, manapság milyen tevékenységekhez hasz-

nálja, illetve napjainkban milyen számítógépek léteznek. A fejezet áttanulmányozása során 

a hallgató megismerkedik az alapfogalmakkal, a számítógép elvi felépítésével, és legfonto-

sabb alkatrészeivel. 

Az első fejezet legjelentősebb célja, hogy a történeti vonatkozások mellett megértesse a 

számítógép és ember közti kapcsolatot. Cél továbbá az informatikával kapcsolatos alapfo-

galmak, jelentősebb mértékegységek, a számítógépes munka néhány alapvető korlátjának 

tisztázása. Osztályozzuk a számítógépet, mint kereskedelmi terméket áttekintve a jelenleg 

beszerezhető típusokat. 

2.2 TARTALOM 

2.3 Alapfogalmak 

2.4 A számítógépek elvi működése 

2.5 A számítógépek általános felépítése 

2.6 A számítógépek csoportosítása 

2.7 Az asztali számítógépek házai 

2.8 A tápegység 

2.9 Összefoglalás 

2.10 Önellenőrző kérdések 

2.11 Gyakorló tesztek 

2.3 ALAPFOGALMAK 

A számítógép különböző eszközök együttese, amelyeket nap, mint nap láthatunk a 

számítógépes munka közben, de a számítógép házában egyes eszközök rejtve maradnak a 

szemünk elől. A számítógép napjainkra (2010) használati tárgy lett és két dolog miatt 

szertjük igazán: hatalmas méretű adatsereg feldolgozását képes rövid idő alatt elvégezni, 

ezen túl a szórakozás egyik kedvelt eszköze. De mit jelent pontosan ez a kifejezés? A fo-

galmat két megközelítésben ismertetjük. A számítógép működési mechanizmusára épülő 

fogalom: 

A számítógép olyan eszközrendszer, amely bizonyos, jól megha-

tározott utasítások sorozatát egyértelműen képes végrehajtani. 

Ezek a műveletek matematikai logikai számítások, de ide értendő 

az adatok ki- és bevitele is. 

A második megközelítésben az ember-számítógép viszonyt emeljük ki: 

A számítógép egy információátalakító eszköz, amely a bemeneti 

eszközein közölt információkat átalakítva, a kimeneti eszközein je-

leníti meg valamilyen, az ember számára érzékelhető formában. 
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A számítógépet felosztható további elemekre, az azt alkotó, fizikailag megfogható 

részek összességére, amit összefoglaló néven hardvernek neveznek. 

A számítógépet alkotó elektronikus-, elekromechanikus- és me-

chanikus berendezések összességét nevezzük hardvernek. 

Önt, amikor számítógéppel dolgozik, felhasználónak nevezzük. A felhasználó szíve-

sen venné, ha a számítógép bekapcsolás után máris munkára fogható lenne, de a valóság-

ban nem ez történik. A berendezés önmagában használhatatlan, működtetéséhez szükséges 

egy vagy több program, amelyek segítségével a felhasználó a számítógépnek kiadhatja a 

parancsait. 

Szoftvernek nevezzük azon szellemi termékek összességét, ame-

lyekkel egy adott számítógépet működtetni lehet, konkrétan a 

programokat, a hozzá tartozó adatokat, leírásokat. 

A programozó szakemberek alkotta programok nélkül a számítógépek használhatat-

lanok lennének. A program, – mint ismert – utasítások rendezett, véges halmazából áll. A 

számítógép működésének alapja az utasítások precíz értelmezése és végrehajtása. A prog-

ramok használatának leírását egy dokumentációban (felhasználói kézikönyv) teszik közzé, 

az átlagos felhasználó a programot csupán használja, sohasem készíti.  

A fentieket összegzéseként felsoroljuk a számítógépés munka kiemelt erőforrásait: 

hardver, szoftver és ezek együttesét működtetni tudó ember. 

A számítógépek birtoklása hosszú időn át a nagy kutatóbázisok, katonai létesítmé-

nyek, később nagyobb cégek, illetve egyetemek kiváltsága volt az ún. mikroszámítógépek 

megjelenéséig. A hetvenes években – szerényebb teljesítmény mellett – eljutottak az átlag-

emberhez is. Ezt a változatot házi számítógépnek (Home Computer) hívtak. 

Pár évvel később, 1981-ben megjelent az IBM cég mikroszámítógépe, amit most 

már a kínai Lenovo cég gyárt. A személyi számítógép, vagyis a PC (Personal Computer) a 

mai napig fejlődik, és „beköltözött” az iskolákba, családi otthonokba is. Több PC-gyártó 

cég létezik, így az nem biztos, hogy az a program, ami egy adott PC-n működik az működ-

ni fog egy másikon is. Ha mégis működik egy másik számítógépen is a program, akkor a 

két számítógép kompatibilistásáról beszélünk. Lehet kompatibilis két szoftver is, hiszen 

amikor elkészül egy program újabb változata, akkor elvárjuk, hogy a régivel készült do-

kumentumaink kezelhetőek legyenek az új változattal is. 

Két számítógép vagy program, vagy számítógépes rendszer 

kompatibilis egymással, ha kicserélhető az egyik a másikkal az ere-

deti funkció teljes megőrzése mellett.  

A számítógép alatt ezután egy mai, 2010-ben beszerezhető PC-t értünk, amire sokáig 

IBM-kompatibilis PC néven hivatkoztak. 

2.4 A SZÁMÍTÓGÉPEK ELVI MŰKÖDÉSE 

Bár a számítógépek fizikai kiépítése jelentősen eltérhet egymástól, a felépítés elve 

ugyanaz. A központi egység (processzor) vezérli és működteti a számítógépet. A feldolgo-

zás idején az adatokat a memória tárolja, a többi egység pedig a külvilággal való kommu-

nikációt biztosítja (I/O egységek). Igen fontos elem a buszrendszer, hiszen az adatok a 

számítógépben az ún. adatbuszon áramlanak. Azt, hogy melyik memóriacímen lévő adat 
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elérése szükséges, a címbuszon lévő cím határozza meg. Az egész rendszer működésének 

összhangját és ütemezését az órajel befolyásolja. Mindezt persze sok egyéb is kiegészíti, 

például a megszakítás-rendszer, amely segítségével a számítógépek maguk képesek kezel-

ni az előre ki nem számítható eseményeket. 

Az adatok szállítását tekintve a számítógép valójában egy nagyon „buta” készülék. 

Csak annyit tud megkülönböztetni, hogy mekkora feszültség van a vezetékben. Két, egy-

mástól jelentősen eltérő feszültségszint érzékelése az adattovábbítás alapja. Ezek egyike 

megfeleltethető egy logikai állapotnak, egy bitnek, azaz egy kettes számrendszerbeli 

számnak (magasabb feszültség: 1, alacsonyabb feszültség: 0.) A kettes számrendszerben 

felírt számokkal ugyanúgy végezhetők műveletek, mint az általunk használt tízes szám-

rendszer számaival. 

2.4.1 Neumann elvek 

A Neumann-elveket Neumann János 1946-ban dolgozta ki a számítógépek hatékony és 

általános működéséhez. Ezek szerint a gépnek öt alapvető funkcionális egységből kell áll-

nia: bemeneti egység, memória, aritmetikai egység, vezérlőegység, kimeneti egység, s ami 

lényegesebb: a gép működését a tárolt program elvére kell alapozni. Ez azt jelenti, hogy a 

gép a program utasításait az adatokkal együtt a központi memóriában, bináris ábrázolásban 

tárolja, s a Boole-algebra műveleteit ezek sorrendjében hajtja végre. A számítógépek az 

elmúlt évtizedekben páratlan fejlődésen mentek keresztül, de elvi felépítésük nem válto-

zott. 

A Neumann elvek részletesen a következők. 

− A számítógép legyen soros működésű: a gép az egyes utasításokat egymás után, 

egyenként hajtsa végre. 

− A számítógép a kettes számrendszert használja, és legyen teljesen elektronikus: a 

kettes számrendszert és a rajta értelmezett aritmetikai, ill. logikai műveleteket 

könnyű megvalósítani kétállapotú áramkörökkel (pl.: 1: magasabb feszültség, 0: 

alacsonyabb feszültség). 

− A számítógépnek legyen belső memóriája: a számítógép gyors működése miatt 

nincs lehetőség arra, hogy a kezelő minden egyes lépés után beavatkozzon a szá-

mítás menetébe. A belső memóriában tárolhatók az adatok és az egyes számítások 

részeredményei, így a gép bizonyos műveletsorokat automatikusan el tud végezni. 

− A tárolt program elve: a programot alkotó utasítások kifejezhetők számokkal, azaz 

adatként kezelhetők. Ezek a belső memóriában tárolhatók, mint bármelyik más 

adat. Ezáltal a számítógép önállóan képes működni, hiszen az adatokat és az utasí-

tásokat egyaránt a memóriából veszi elő. 

− A számítógép legyen univerzális: a számítógép különféle feladatainak elvégzésé-

hez nem kell speciális berendezéseket készíteni. Turing angol matematikus ugyan-

is bebizonyította, hogy az olyan gép, amely el tud végezni néhány alapvető műve-

letet, elvileg bármilyen számítás elvégzésére alkalmas. 
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1. ábra Neumann János 

2.5 A SZÁMÍTÓGÉPEK ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE 

A számítógép felépítése többnyire moduláris szerkezetű, ami annyit jelent, hogy a szá-

mítógép elektronikus alkotóelemei nincsenek megbonthatatlanul egybeépítve. Mindegyik 

részmodul egy-egy külön feladatot lát el, s ezek megfelelő egymáshoz csatlakoztatása al-

kotja a működőképes gépet. 

A moduláris felépítés nagy előnye, hogy meghibásodás esetén a számítógép könnyen 

javítható, ugyanis elegendő csupán a meghibásodott modult kicserélni, nem szükséges az 

egész gépet szervizbe vinni vagy a helyszínen hosszasan hibát keresni.  

A moduláris felépítés további előnye a bővíthetőség, hiszen ezen felépítés segítségével 

számítógépünk újabb egységgel való kiegészítése gyorsan és egyszerűen megvalósítható az 

új modul behelyezésével, vagy a régi nagyobb teljesítményűre cserélésével. 

Ez a felépítés lehetőséget ad az egyedi konfigurációk összeállítására, így számítógép-

vásárlásnál az anyagi lehetőségeinkhez mérten bizonyos (nekünk fontos) jellemzőkben 

jobb, más (számunkra kevésbé lényeges) paraméterekben gyengébb gépet szerezhessünk 

be. Bár a számítógépet alkotó részegységek jellemzői jelentős eltéréseket mutathatnak, 

mégis célszerű összehangolni őket. Ne vegyünk például új számítógépet 1 Gbyte memóri-

ával vagy 250 Gbyte-nál kisebb merevlemezzel. 

A házba épített egységek között találjuk a számítógépet megfelelő feszültségű villamos 

energiával ellátó tápegységet, a háttértárolókat és a különböző elektronikus nyomtatott 

áramköröket. Közülük legfontosabb az alaplap, amelyre az összes modult csatlakoztatni 

tudjuk. Az alaplapon találjuk továbbá azokat az alkatrészeket is, amelyek a gép működésé-

hez kiemelten szükségesek (pl. processzor, memória). 

Mivel az összes többi egységet az alaplaphoz illesztjük, itt kell elhelyezni azokat a csat-

lakozókat is, amelyek a kapcsolatot biztosítják a részmodullal, azaz az illesztőkártyával 

vagy vezérlőkártyával, amelyek a különböző eszközök kezelését végzik. A csatlakozók 

számos fajtája létezik (ISA, PCI, AGP stb.). Ezekhez illeszthetők azok a vezérlőkártyák. A 

vezérlőkártyák nyomtatott áramköri lapok, feladata lehet például a képernyő vezérlése, a 

hang előállítása stb. 

Napjainkban egyre több funkcionális elmet integrálnak az alaplapra (hangkártya, moni-

torvezérlő kártya, hálózati kártya…), így sokszor nincs szükség külön kártyára (hálózati 

kapcsolódás, USB csatlakozók, hangszóró kimenet…).  
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Az egyes alkatrészek közötti kapcsolatokat foglaltuk össze a következő ábra segítségé-

vel.  

 

2. ábra A személyi számítógép és az ember kapcsolata 

2.5.1 Központi egység 

A számítógép legfontosabb elemei a gépházon belül helyezkednek el. Az egyik legfon-

tosabb elem a központi egység, amely három részből, az operatív tárból (memória, RAM) 

a központi vezérlő egységből a (Central Processing Unit, CPU) és az Aritmetikai logikai 

Egységből (ALU) áll. A CPU nevezhető a számítógép lefontosabb funkcionális egységé-

nek is, hiszen tulajdonságai jelentősen befolyásolják a számítógép működését. Elsődleges 

feladata a tárolt program utasításainak helyes értelmezése és végrehajtása.  

A központi egység harmadik része az Aritmetikai Logikai Egység (ALU), melynek fel-

adata az alapműveletek elvégzésén túl a logikai műveletek végrehajtása. Fontos megje-

gyezni, hogy az ALU csak korlátozott nagyságú egész számokkal képes műveletet végezni. 

Az ALU egyébként nem külön alkatrész, hanem a CPU része.  
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A mikroprocesszor része a matematikai társprocesszor is, amely matematikai művele-

tek elvégzésére képes a nem egész számok körében is. Ezt az egységet I80486-DX pro-

cesszorok megjelenésétől szintén integrálták a mikroprocesszorba. 

Az operatív tár központi vezérlőegység által közvetlenül címez-

hető, elérhető tárolóegység, azaz memória. Tartalmazza a végrehaj-

tás alatt álló program utasításait, valamint adatait. 

A gépházon belül a legfontosabb alkatrészeket az alaplap kapcsolja össze különböző in-

terfészeken és szabványcsatlakozókon keresztül. 

A további feladatokat a perifériák látják el. A számítógépházon kívül találjuk a bemene-

ti (input) és kimeneti (output) eszközöket. Az előbbiek feladata az adatok információk 

betáplálása illetve a digitalizálás, utóbbiak pedig az információk megjelenítésért felelősek. 

Az operatív tár tartalma a számítógép kikapcsolásakor törlődik így szükség van egy 

olyan alkatrészre, amely az adatokat, információkat a gép kikapcsolása után is megőrzi. Ez 

az eszköz a háttértár, amely ma már nem egy eszköz, hiszen egyre több és változatos mű-

ködési elvű típus jelenik meg évről évre.  

Összefoglalva: a központi egység elemei a számítógépes folyamatok zavartalan műkö-

dését biztosítják, míg a hozzákapcsolt perifériák az ember és a számítógép központi egysé-

gének kapcsolatát segítik elő, valamint az adatok tárolását teszik lehetővé. 

 

3. ábra A felhasználó kommunikációja a Központi Egységgel a perifériákon kersztül 

Az ábráról az is leolvasható, hogy a személyi számítógép hardverösszetevői lényegében 

a központi egységből és hozzá csatlakoztatott perifériákból állnak. 

El kell mondani azt is, hogy a számítógép Neumann-féle felépítésénél eredetileg a köz-

ponti egység a következő három egység összefoglaló neve: vezérlőegység, aritmetikai és 

logikai egység, operatív tár, de mára a vezérlőegység és az aritmetikai és logikai egység 

egyetlen eszközben foglal helyet, amit mikroprocesszornak nevezünk, amiről hamarosan 

részletesen is szó lesz. 
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2.5.2 Perifériák 

A perifériákról részletesen a hetedik leckében olvashatunk. 

2.6 A SZÁMÍTÓGÉPEK CSOPORTOSÍTÁSA 

A számítógépeket teljesítményük alapján három jelentősebb csoportra oszthatjuk. 

Vannak szuperszámítógépek, személyi számítógépek és egyéb számítógépek. A szuper-

számítógépek tudományos kutatóműhelyek munkáját segítő, különlegesen nagy teljesítmé-

nyű számítógépek. 

A személyi számítógépek, angol elnevezéssel a PC-ék (Personal Computer) azok az 

eszközök, amelyeket valamilyen formában az emberek többsége használ. A két csoport 

kapcsolatát jelentik az ún. számítógép-farmok, hiszen úgy is elérhetünk kimagaslón nagy 

teljesítményt, ha a hálózatba kötött személyi számítógépeket együtt fogjuk munkára. Az 

ilyen kiépítéseket nevezzük számítógép-farmoknak. 

Az egyéb számítógépek csoportjába tartoznak azok, amelyeknél sok esetben nem 

engednek sok kezelői változtatást: játék számítógépek (otthoni videojátékok). Az eszkö-

zökbe (mobiltelefon, órák, autókban, háztartási eszközökben, mikrohullámú sütőben, au-

tomata mosógépben, televízióban, zenélő üdvözlőlapon stb.) beépíthető ún. vezérlőáram-

körök nem számítógépek a fenti éretlmezés szerint. 

Vizsgálódjunk tovább a személyi számítógépfajták között, amelyeknek alapvetően 

hordozható és nem hordozható változatban ismertek, de ma már megjelentek a kézben 

használható számítógépek, amelyeket akár sétálva is használhatunk. 

 

4. ábra Számítógép farm 

2.6.1 A nem hordozható személyi számítógépek megjelenése 

A személyi számítógépek háza az a doboz, amelyben a működéshez szükséges alkatré-

szek többsége megtalálható, a nem hordozható személyi számítógép legszembetűnőbb 

része. Voltaképp egy fémből készült, speciálisan kialakított tárolóeszköz, amelybe több-
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kevesebb nehézség árán beleszerelhetjük az alaplapot, a bővítőkártyákat, a tápegységet és a 

háttértárak (meghajtók) egy részét, azaz minden olyan eszközt, amely a számítógép műkö-

déséhez elengedhetetlenül szükséges. A számítógépnek a ház nem nélkülözhetetlen tarto-

zéka, de így a számítógép ki-, bekapcsolása, szállítása egyszerűbb. 

A nem hordozható csoportnak három jelentősen eltérő kivitele létezik: az álló változat a 

torony házzal, az asztali (desktop) változat a fekvő (baby) házzal, valamint a legújabb, 

mini-PC-ként (barebone) emlegetett változat a kisebb, tégla alakú házzal. A torony fajtájú 

háznak három további típusa létezik: a mini-, a midi- és a nagy torony. Az asztali (desktop) 

fekvő háznak is van egy laposabb fajtája (slim ház), ami elég ritka. Ezek a házak méretben, 

a beszerelhető perifériák számában, hűtésben stb. különböznek egymástól. A felsorolt há-

zak működése szempontjából megkülönböztetünk ATX és ITX házakat. Az ATX az elter-

jedtebb házfajta. Az ATX ház a felhasználónak kényelmesebb munkát kínál, hiszen képes 

lehet az automatikus kikapcsolásra, fax érkezése esetén a számítógép automatikus bekap-

csolására és az üzenet rögzítésére stb. 

A gépház előlapjának jelzései, gombjai viszonylag sokfélék lehetnek, ezek áttekintését 

gyakori előfordulásuk indokolja.  

− POWER gomb: hálózati kapcsoló, amivel a számítógépet ki, illetve be lehet kap-

csolni. ATX házak esetén a power gomb megnyomásával a gép automatikusan le-

zárja az alkalmazásokat és kikapcsol. 

− A POWER LED a gép bekapcsolt állapotában zöld fényt bocsájt ki. 

− A HDD LED a merevlemez (winchester) működésekor vörösen világít. 

 

5. ábra Korszerű asztali számítógép konfiguráció 

2.6.2 A hordozható személyi számítógép megjelenése 

A második, hordozható csoportnak három fajtáját különböztethetjük meg: laptop vagy 

notebook számítógépek, netbook számítógépek és a tábla számítógépek. Mindhárom cso-

portnál a gyártók nagy hangsúlyt fektetnek az erős akkumulátorok alkalmazására, nem 

ritka a 6-8 órás működési idő sem.  



SZÁMÍTÓGÉPES KONFIGURÁCIÓK 

23 

A laptop vagy notebook régebben más kategóriát jelentett, ugyanakkor napjainkban a 

két elnevezést egymás szinonimájaként használják. Ezek ma már teljesítményben az asztali 

gépeket is felülmúlhatják, vásárlásuk már sokszor egyáltalán nem jelent hátrányt. Az aszta-

li gépekkel szembeni előnyeik például a hordozhatóság, kis tömeg és helyigény, kisebb 

fogyasztás és nagyfokú hardverintegráció. Sokszor az optikai olvasót, vagy más perifériát 

külön kell hordozni és csatlakoztatni a géphez, de az ár függvényében még a hordozható is 

lehet kiemelten jól felszerelt, tartalmazhat akár beépített nyomtatót is. A hordozhatóság és 

az alacsony ár elérése miatt számos, a hagyományos gépekben közönséges hardvert ki-

hagytak ezekből a számítógépekből (pl. DVD olvasó/író), a merevlemez helyett esetenként 

(lényegesen kisebb kapacitású) flash-memória, vagyis az úgynevezett SSD (Solid State 

Disk Drive) van bennük. A mobilitás és a bővíthetőség elősegítése céljából a gépekben 

általában több (jellemzően két-három) USB-port, memóriakártya-olvasó, UTP hálózati 

csatlakozó és WiFi-csip van.  

 

6. ábra Notebook 

Az utóbbi években jelentek az úgynevezett netbook-ok. A netbook olyan kicsi (9–10 

inches képernyő-átmérőjű), a notebookhoz hasonló kialakítású számítógép, melynek telje-

sítménye internetezésre elegendő, de nem lehet rajtuk erőforrás-igényesebb programokat 

(pl. modern videojátékokat) futtatni. A legolcsóbb ilyen gépek körülbelül feleannyiba ke-

rülnek, mint a legolcsóbb notebookok. Tömegük rendszerint 1 kilogramm körüli. 

A tábla PC-nek (Tablet PC) nevezett termék voltaképpen egy speciális, elektronikus 

A/4-es lap, amelynek a kijelzőjét megérintve foghatjuk munkára. Legújabb típusuk az 

Apple iPad-je, ami többek között például elektronikus könyvtárként is működhet, akár több 

ezer könyv tárolását biztosíthatja.  
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7. ábra Tablet PC 

2.6.3 A kézben használható személyi számítógép megjelenése 

A harmadik csoportba olyan kisméretű számítógépek tartoznak, amelyeket a felhaszná-

ló akár állva is gondtalanul képes használni: PDA, Pocket PC. 

A tenyérnyi méretű zsebszámítógép, angol nevén a PDA a mobiltelefonnál alig na-

gyobb, egy kézzel működtethető PC-k. Olyan PDA is létezik, amely mobiltelefon és PC 

együtt, sőt GPS készülék is egyben. Az elnevezésük eléggé változatos, hiszen az előbbie-

ken kívül gyártóktól függően nevezhetik PocketPC-nek (zseb PC), valamint Palmtopnak 

(tenyér számítógép) is. Ezekből a számítógépekből már létezik olyan is, amelyet mobiltele-

fonként is használhatunk, és ezek a funkciók egyre bővülnek.  

 

8. ábra PDA készülék 

2.6.4 Szerver számítógépek 

A nem hordozható számítógépek egy speciálisan kiépített fajtája a szerver. A kiszolgá-

ló vagy szerver (az angol server szóból) az informatikában olyan (általában nagyteljesít-

ményű) számítógépet vagy szoftvert jelent, ami más számítógépek számára a rajta tárolt 

vagy előállított adatok felhasználását, a kiszolgáló hardver erőforrásainak (például nyomta-

tó, háttértárolók, processzor) kihasználását, illetve más szolgáltatások elérését teszi lehető-
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vé. A szerverek általában mindig kiváló minőségű és nagy teljesítményű alkatrészeket 

tartalmaznak, hiszen évekig kell folyamatosan és zavartalanul működniük. 

2.7 AZ ASZTALI SZÁMÍTÓGÉPEK HÁZAI 

A számítógépház egyrészt esztétikai tényező, függ az alaplap fajtájától, de meghatároz-

za azt is, hogy hány darab meghajtó egység (flopi, DVD-ROM) építhető a gépbe. A külön-

böző házak hátsó csatlakozóhelyei is eltérőek lehetnek.  

2.7.1 Az ATX szabvány alapján tervezett házak 

Manapság jellemzőek az ATX típusú házak, ezek képesek a gép programból történő ki-

kapcsolására. Az ATX szabvány az XT, majd az AT szabványt követte. Az ATX szabvány 

gondolt az integrálás lehetőségeire, és rendelkezik az úgynevezett hátlapi csatlakozókról is. 

Pontosan meghatározta, hogy az addigra egyeduralkodóvá vált PS/2-es billentyűzet-egér 

csatlakozók, az addigra szintén bevezetett alaplapi USB, a soros, és párhuzamos (nyomta-

tó) port csatlakozói, az esetleges alaplapi LAN (hálózati) kártya, és az alaplapi hangkártya 

csatlakozói milyen sorrendben és hol helyezkedjenek el egy 16 x 4,5 cm es helyen. Ebből 

látható, hogy több eszköz és régebben még kártyaként funkcionáló hardver (hang, LAN, 

portok, USB, perifériák) hogyan integrálódhattak az alaplapra, az ATX szabvány bevezeté-

sével. Az ATX szabvány több változatát gyártják, ebből a legismertebb a Micro ATX, itt 

az alaplap kevesebb illesztőhelyet kapott, így maga az alaplap mérete is kisebb. 

 

9. ábra ATX ház 

2.7.2 Az BTX szabvány alapján tervezett házak 

A BTX (Balanced Technology eXtended) szabványt az ATX szabvány utódjának szán-

ták, de sohasem volt számottevő a használata, erre a szabványra alapozva mindössze né-

hány alaplapot készítettek. Az új formatervezés próbálta előnyökhöz juttatni a modern, 

nagyobb teljesítményű – így nagyobb fogyasztású – számítógépek felhasználóit. Legfőbb 

újdonsága, hogy a házat külön termikus zónákra osztja, így könnyebben elvezethető a forró 

alkatrészek által termelt hő. A hőháztartás szempontjából különösen kritikus processzor 
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nemcsak saját zónát kapott, hanem a ház része lett egy rögzítő szerkezet is, ami lehetővé 

teszi nagyméretű hűtőtestek alkalmazását az alaplap túlterhelésének veszélye nélkül. A 

tápegység, amely az ATX születésekor egymagában látta el a hőelvezetés feladatát, immár 

eredeti feladatára koncentrálhat.  

2.7.3 Elterjedt számítógépházak 

Egyik legelterjedtebb az ún. mini-torony típusú ház, amely álló felépítésű és nem túl 

nagyméretű. Általában két 5,25”-os és két 3,5”-os meghajtó-helyet tartalmaz, ahová hajlé-

konylemezes meghajtó, merevlemezes meghajtó, optikai tárak meghajtói és elektronikus 

háttértár (SSD) szerelhető. A midi torony csak minimálisan tér el kisebb testvérétől, és 

többnyire három 5,25”-os egységég elfér benne. A nagy torony házakat inkább az asztal 

mellé helyezve (komolyabb konfigurációk esetén) célszerű használni. 

A fekvő nagy baby házak különösen néhány éve voltak rendkívül népszerűek, de ma is 

találkozhatunk velük. Gyakran a monitort szokták a fekvő ház tetején elhelyezni, így (a 

CRT-monitorok korában) sok helyet lehetett az asztalon megspórolni. A legnagyobb elté-

rés, hogy a torony házakban az alaplap függőleges, a fekvő házban vízszintes pozícióban 

van, így az illesztőkártyák helyzete a torony háznál vízszintes, a fekvőnél függőleges (mi-

vel a kártyák merőlegesek az alaplapra). A ház helyzete meghatározza a légcirkulációt is. 

Nagyon fontos az ergonomikus megtervezése, hiszen ez fogja a belső hőmérsékletet szabá-

lyozni. Ha ez nem megfelelő gyakori megállások okozhatnak bosszantó problémákat, ami 

egy erősebb ventilátor beépítésével olcsón orvosolható. 

2.7.4 Speciális házak 

A különleges igények kielégítésére készülnek speciális számítógépházak is. Ilyen töb-

bek között az ún. barebone ház, ami az innovációt, a teljesítményt és a minőséget ötvözi az 

asztali számítógépeknél szokatlan hordozhatósággal. A barebone kifejezéssel elsősorban 

azokat az előre gyártott gépeket jellemezzük, amelyek a házon belül a hatékony 

médiafeldolgozás (hang, állókép, mozgókép) eszközeit tartalmazzák. 

 

10. ábra Barebone ház 
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A barebone rendszereken kívül természetesen számos speciális házzal is találkozha-

tunk. A hordozhatóságot elsősorban a ház tetején (illetve elején) található fogantyú, vala-

mint a relatíve kis súly segíti elő (ami a néhány tizedmilliméter vastag alumíniumnak kö-

szönhető). Az ilyen ház kiváló választás a számítógépes játékot kedvelőknek és az ún. 

moddereknek is. A ház oldalának egy része ugyanis gyakran áttetsző, a számítógép belseje 

pedig ki lehet világítva, hűtése a ventilátoroknak köszönhetően kitűnő. Egyes házakon egy 

elöl (pl. egy 90 mm-es) és hátul (pl. két 60 mm-es) is található ventilátor. A másik megol-

dás, hogy egyetlen nagy méretű ventilátort szerelnek a ház hátoldalára (pl. 120 mm-est). 

Gyakori az elülső részen a kéken világító hőmérséklet-kijelző, az USB, FireWire és vo-

nalbemenet/kimenet kivezetése. A speciális házak tehát multimédiás célokra kiválóak, de 

léteznek kifejezetten videomagnó méretű és formájú multimédia PC házak is. 

A házak tipikus mérete 240×280×350 mm (Apevia), 300×280× 430 mm Thermaltake), 

217×265×390mm (Silverstone) vagy 284×230×356 mm SuperPower). Ebbe általában 2 db 

5,25” külső, 1 db 3,5” külső és 2 db 5” belső (rejtett) meghajtó-hely fér el, vagyis többnyi-

re 2-3 nyílás van az elülső oldalon (típustól függően). A szabványos ATX rendszer Micro 

ATX-es alaplapokat fogad. 

2.8 TÁPEGYSÉG 

Bár a számítógép különálló alkatrésze és önállóan is megvásároltató, az áramellátást 

biztosító tápegységet gyakran a számítógép házzal együtt árusítják. A számítógépes ház, a 

tápegység és az alaplap egymást meghatározó alkatrészek (az első kettőt talán ezért is kí-

nálják sokszor együtt). A felhasználók a a vásárlásnál gyakran az árat veszik alapul a mi-

nőség helyett, pedig gépünk, adataink védelmében szükséges egy megbízhatóan működő 

tápegység.   

Azt, hogy milyen típusú tápegységre van szükségünk, elsősorban a számítógépbe épí-

tendő alkatrészek, meghajtók típusa és száma határozza meg. Ellentmondásos a W-ban 

kifejezett teljesítménye, mert a nagyobb érték több, nagyobb fogyasztású alkatrészt is elbír, 

de az egész számítógépes rendszerünk áramfelvétele is nagyobb lesz. Az általános célokra 

használatos számítógépes tápegységek 300–400 W körüli teljesítményűek. Speciális igé-

nyek kielégítésére, elsősorban szerverekhez használatosak nagyobb teljesítményű változa-

tok is. 

A számítógépes tápegységek legnagyobb része a széles körben elterjedt ATX-es szab-

ványú alaplapokhoz használható. Szokásos helye a népszerű torony házak hátsó, felső ré-

szén található. A számítógép áramellátását a speciális, három érintkezős csatlakozóhoz 

illeszthető ún. tápkábel biztosítja. A tápegységek egy részén van azonban egy másik csat-

lakozóhely is. Az utóbbi egy eltérő változatú csatlakozó, amely a monitor tápellátásának 

biztosítására használható, ekkor eggyel kevesebb 230V-os aljzat szükséges. 

Egy jó tápegység többféle szabványnak is megfelel. Amelyik támogatja az ATX 1.3-at 

és 2.2-t, illetve az ATX 2.03 specifikációt, az általános célokra tökéletesen megfelel. A 

tápellátáson kívül lényegesek az egyéb szabványok és technológiák is, így az SLI, a 

CrossFire, a PCI Express, illetve a kétmagos processzorok támogatása. 

A tápegység rendkívül fontos tulajdonsága, hogy milyen csatlakozókat kínál. Egy pro-

fesszionális tápegység csatlakozói:  

− 1 db 20/24 érintkezős alaplapi,  

− 1 db 4 érintkezős P4,  
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− 1 db 8 érintkezős P8,  

− 2 db 6 érintkezős PCI Express,  

− 3 db SATA,  

− 5 db 4 érintkezős Molex,  

− 3 db 4 érintkezős ventilátor-csatlakozó (Fan),  

− 2 db 4 érintkezős FDD 

Európában tipikus feszültség a 230 V, a frekvencia 50/60 Hz. Egy nagyteljesítményű, 

550 W-os tápegység áramerősségei: +5V – 30A, +3,3V – 25A, +12V1 – 17A, +12V2 – 

18A, -12V – 0,8A, +5VSB – 2,5A. Teljes terhelésnél a hatékonyság 70% körüli. 

Szinte valamennyi tápegység rendelkezik egy nagyméretű hűtőventilátorral a hátoldalán 

(ez alól csak néhány speciális típus kivétel). A tápegység jellemezhető a zajával is, amit a 

ventilátor határoz meg. 

2.9 ÖSSZEFOGLALÁS 

A lecke során megtanulhattuk, hogy a számítógép egy moduláris felépítésű eszköz, ami 

több főegységből áll, mint a központi egység, ami tartalmazz a CPU-t és az operatív tárat. 

Ezek feladata a számítógépes folyamatok zavartalan működésének biztosítása, míg a hoz-

zákapcsolt perifériák az ember és a számítógép kapcsolatát segítik elő, valamint az adatok 

tárolását teszik lehetővé. 

2.10 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK  

1. Mit értünk szoftver és hardver kifejezések alatt? 

2. Ismertesse a Neumann-elveket! 

3. Milyen funkcionális egységekből épül fel a személyi számítógép? 

4. Mi a feladata központi egységnek? 

5. Milyen számítógép típusokat ismer? 

6. Melyek a legjellemzőbb számítógépház típusok? 

7. Mi a szerepe a tápegységeknek a számítógép megbízhatósága szempontjából? 
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3. AZ ALAPLAPOK 

3.1 CÉLKITŰZÉS 

A Neumann-elvekben lefektetett egységek fogalma némiképp eltérő a ma használt PC-k 

esetében, hiszen az óta újabb egységek jelentek meg. Napjainkban a központi egység ele-

mei egy úgynevezett alaplapon helyezkednek el. Az alaplapok feladataira, tulajdonságaira, 

építőegységeire, működésére és a kommunikáció lehetőségeire világít rá ez a lecke. 

3.2 TARTALOM 

Elektronikus alkatrészek 

Mi az alaplap? 

Alaplaptípusok a felhasználók igényei szerint 

Form factor 

Az alaplap legfontosabb részei 

Az alaplapok belső csatlakozói 

Buszrendszerek 

Összefoglalás  

Önellenőrző kérdések  

Gyakorló tesztek  

 

3.3 ELEKTRONIKUS ALKATRÉSZEK 

A számítógép és a hozzá kapcsolható perifériák alapját az elektronikus alkatrészek je-

lentik. A következőkben a későbbi tananyagrészek elsajátítása szepontjából releváns ele-

meket tekintjük át. 

3.3.1 Tranzisztor 

A tranzisztor félvezető alapú vezérelhető energiaátalakító. A tápforrás energiáját a ve-

zérlőjel által meghatározott formájú villamos energiává képes átalakítani.1947-ben fedez-

ték fel, ezután a taranzisztor miatt az elektronikai ipar átalakult, és ezen a területen ma is 

kiemelkedő a szerepe. A számítógépeket alkotó integrált áramkörök alapvető alkotóeleme, 

olykor az alkotóelemek egyik tulajdonsága a rajta elhelyezett tranzisztorok száma. 

 

11. ábra Tranzisztor 
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3.3.2 Integrált áramkör 

Az integrált áramkör (integrated circuit, IC) a modern mikroelektronika, így a számító-

gép meghatározó építőeleme. Egy kisméretű sziliciumlapkán (csip, chip) a gyártás folya-

mán sok elektronikus elemet hoznak létre egyszerre, majd ezeket a lapkán összekötik, vé-

gül a teljes lapkát tokozzák. Az IC-ben többek között tranzisztorokat is elhelyeznek. 

Az IC gyártástechnológiája nagyfokú tisztaságot és pontosságot követel. A technológiá-

ra jellemző az áramkörben található legkisebb méret meghatározása, ma már negyed mik-

rométer alá csökkent. (A mikrométer a méter egy milliomod része.) Az idők során emiatt is 

növekedett rohamosan az egy csipen elhelyezett elemek száma. A csipek egyik osztályozá-

si elve az elemek számára épül: SSI (Small Scale Integration – kis integráltsági fokú), MSI 

(Medium Scale Integration – közepes integráltsági fokú), VLSI (Very-Large Scale 

Integration – nagy integráltsági fokú) és ULSI (Ultra-Large Scale Integration – kiemelten 

nagy integráltsági fokú). Az SSI áramkörök 10–100 db, az MSI áramkörök 100–1000 db, 

VLSI 1000–1 000 000 db, míg az e feletti elemszámal rendelkezőket ULSI áramkörnek 

nevezik. A kisebb integráltsági fokra példaként az alaplapon található órajelgenerétort, míg 

a kiemelten nagy integráltsági fokú IC-ként a mikroprocesszort említhetjük. 

Az első IC-k az 1960-as évek elejétől jelentek meg, ekkor még egy csipen legfeljebb 

20-30 elem foglalt helyet. Azóta ez a szám másfél évente duplázódik, amit Gordon Moore 

az Intel cég egyik tervezőmérnöke állapított meg, és ezt az összefüggést nevezik Moore-

szabálynak. Az 1990-es években az egy csipre elhelyezett áramköri elemek száma már 

meghaladta az egy milliárdot. 

 

12. ábra Integrált áramkör 

3.3.3 Nyomtatott áramkör 

A nyomtatott áramkör (NYÁK) olyan áramkör, amelynek alkatrészeit az alaplemezre 

nyomtatott vezetékrendszer köti össze. Az 1960-as évektől terjedt el, azóta a mikroelektro-

nika minden területén alkalmazzák: számítógép, tv, mobiltelefon, mosógép-automatika stb. 

A nyomtatott áramkör lehetővé tette a jelentősen kisebb méretű elektronikai eszközök 

előállítását azáltal, hogy a korábbi, az áramköri elemeket összekötő drótrengeteg helyett 
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egyetlen kártyán vagy lapon valósították meg az elemek elhelyezését és azok összekötteté-

sét. A számítógépekben alkotó nyomtatott áramkörök: alaplap, az alaplapra illeszthető 

bővítőkártyák, dinamikus memóriamodulok stb.  

 

13. ábra Nyomtatott áramkör 

3.4 MI AZ ALAPLAP? 

A Neumann-elvű számítógép központi egység fogalma némiképp eltérő, a ma hasz-

nált PC-k esetében, újabb egységek jelentek meg. Ma a központi egység elemei egy alap-

lapon helyezkednek el. Az alaplapra és a kommunikáció lehetőségeire világít rá ez a feje-

zet. Az általános felépítésből kiderült, hogy egy tipikus számítógép alapeleme az alaplap-

processzor- memória hármas.  

Az alaplap olyan nagy méretű nyomtatott áramköri kártya, ami 

tartalmazza a számítógép vezérlése és működése szempontjából 

meghatározó egységek csaknem mindegyikét. Az alaplap feladata, 

hogy az eszközök közötti kapcsolatot biztosítsa. 

Az alaplap egy olyan áramköri lap, amely a Neumann által leírt, de az óta kibővült köz-

ponti egység minden elemét tartalmazza. Az alaplapon kapott helyet a CPU (mikropro-

cesszor) a processzor csatlakozó aljzata(i), központi memória (RAM), a csipkészlet, az 

adatmegőrző belső tár (BIOS), az órajel generátor és az I/O vezérlő csatlakozó sínjei. A 

korszerű alaplap tartalmazza a kártyákat, amelyek biztosítják a hang-, a videó- vagy egyéb 

kapcsolatot. Az alaplapon találjuk a kimenetet (I/O vezérlő) többek között a billentyűzet-

hez, a háttértárakhoz, az egérhez, a nyomtatóhoz és a szkennerhez.  

Egy biztos: ez az eszköz a személyi számítógépünk nélkülözheteten eleme. Szinte min-

den további paramétert meghatároz: a processzor-, a memória fajtáját, az alkalmazható 

bővítőkártyák típusát. Nagyon fontos tehát, hogy az alaplap kiválasztása rendkívül körül-

tekintő és jól átgondolt módon történjen. Az eddig leírtak alapján tulajdonképpen a köz-

ponti egység elemei ma magán az alaplapon megtalálhatóak, ha a processzort és az opera-

tív tárat az alaplapra szereltük. Az alaplap a központi egység elemein kívül még számtalan 

más egységet is tartalmaz. Ezek az elemek, illetve a kialakított csatalakozók eleve megha-
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tározzák, hogy az alaplap milyen processzort tud fogadni, milyen frekvencián dolgozik, 

mekkora a gyorsító memória, hány és milyen fajtájú bővítőkártyahely található rajta, mi-

lyen a felhasználható memória típusa és maximális mérete stb.  

A PC-ben – közvetlen vagy közvetett módon – minden csatlakozik az alaplaphoz. Egy 

jól konfigurált és megfelelően működő alaplap szilárd alapot biztosít minden más hardver 

számára a rendszerben, hiszen a különböző egységek, a video és hang vezérlésére szolgáló 

áramkörök, a külső háttértárolók vezérlői és további eszközök az alaplapról kapják a tápel-

látásukat, a kapcsolatot pedig különféle illesztők és kábelek biztosítják. 

Az integráltság ma már olyan nagyfokú, hogy azon berendezések áramköri elemei, 

amelyek ötven évvel ezelőtt egy családi házba fértek volna el, ma elhelyezhetőek egy tás-

kában. 

Az alaplap alján több tucat forrasztási pont található, amelyek fémmel történő érint-

kezése rövidzárlatot okoz. Az alaplapokat emiatt ún. távtartókkal rögzítik a számítógép 

házához, ezek stabilan tartják a berendezést, ugyanakkor nem engedik, hogy más fémes 

felülettel érintkezzen. Míg más esetben műanyag, bizonyos alaplapoknál azt is kidolgoz-

zák, hogy a távtartó fémes legyen. Ezt úgy oldják meg, hogy a felfekvési pontokon a táv-

tartó nyílását gyárilag szigetelik, így a rögzítés tartós lesz. 

Érdemes megjegyezni, hogy bizonyos alaplapok támogatják az úgynevezett On Now 

szolgáltatást, amely az indítási idő csökkentésével javítja a számítógép bekapcsolási idejét. 

Energiagazdálkodási technikák alkalmazásával az On Now néhány másodperc alatt 

újraindítja a számítógépet, és visszaállítja a programokat abba az állapotba, ahogyan hagy-

tuk őket. Lehetővé teszi továbbá, hogy a számítógép teljesen kikapcsoltnak tűnő állapotban 

is működjön. Ehhez azonban szükséges, hogy az alaplap rendelkezzen az APM (teljes ne-

vén Advanced Power Management) technikával. 

 

14. ábra Korszerű alaplap 
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Az alaplap üzemeltetéséhez szükséges tudnivalókat egy mellékelt füzet tartalmazza. 

Megtalálható benne sok más mellett az, hogy milyen processzor illeszthető az alaplapra, és 

azt miként kell beállítani (konfigurálni), milyen memóriamodulok csatlakoztathatók stb. 

Ezért gép vásárlásakor ezt célszerű elraknunk, de a gyártók oldalairól is letölthető elektro-

nikus formában.  

Az alaplap szóra az angol nyelv több megfelelő is használ. Ezek közül a leggyakrabban 

a következőkkel találkozhatunk: motherboard, main board, systemboard, baseboard, planar 

board. 

3.5 ALAPLAP TÍPUSOK A FELHASZNÁLÓK IGÉNYEI SZERINT 

3.5.1 Alaplap egy átlagos felhasználó számára 

Az átlagos felhasználók irodai programok futtatására (Word, Excel, Access, Power 

Point), levelezésre, kommunikációra (Messenger, Skype) illetve böngészésre használják a 

gépet. Ha nem használjuk számításigényes feladatokra a számítógépet – nem játszunk nagy 

teljesítményt igénylő játékokkal, nem házimozizunk rajta –, akkor megfelelő választásnak 

tűnik egy olyan alaplap, amely integrált hangkártyával ellátott, és elhelyezhetünk rajta 

DDR2 RAM modulokat, illetve egy egymagos processzort. 

3.5.2 Irodai felhasználásra szánt alaplap 

Az irodai felhasználás esetén választott alaplap csak annyiban tér el az átlagos felhasz-

náló alaplapjától, hogy több USB csatlakozóval, illetve nyomtató kimenetekkel ellátott 

alaplapot érdemes választani. A könyvtárakban a könyvek, iratok, diafilmek digitalizálása, 

a könyvtári rendszer adatainak rögzítése (pl. olvasók beíratása, kölcsönzés) esetén az irodai 

felhasználásra szánt alaplap megfelelő. 

3.5.3 A HTPC alaplapja 

A HTPC (Home Theater PC – házi mozi PC) a házimozinak szánt számítógép elneve-

zése. A házimozi építésnél különösen lényeges szempont lehet az alaplap. Lehetőleg minél 

több PCI Express csatlakozóval ellátott alaplapot vásároljunk meg. A házimozi esetében 

ugyanis szükség lehet egy PCI-csatlakozós TV tuner kártyára, videokártyára és hangkár-

tyára egyaránt. Ezen kívül nem árt, ha az alaplap kétmagos processzor (dual core) működ-

tetésére is képes, ezért ún. Core2 Duo alaplapra van szükségünk, és lehetőleg DDR3 RAM 

befogadására is alkalmas legyen. A könyvtár videodigitalizással foglalkozó vagy ügyfélkö-

rének rendszeres, kiemelt minőségű mozgóképvetítéssel, videokonferenciával foglalkozó 

részlege esetén érdemes ezt az alaplapot választani. 

3.5.4 Alaplap a számítógépes játékokhoz 

Kicsit ellentmondásosnak tűnik, de a játékra szánt gépekre kell a legtöbbet költenünk. 

A PC játékos számára fontos, hogy a számítógép legalább egy kétmagos processzorral 

felszerelt, nagy teljesítményű táppal ellátott alaplappal rendelkezzen. Fontos, hogy a lehető 

legjobb, manapság DDR3 RAM csatlakozós alaplapot válasszon, és akár több, nagy telje-

sítményű videokártya is legyen csatlakoztatható az alaplapra. 
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3.6 FORM FACTOR 

A form factor az alaplap kialakításának szabványát jelenti. A form factor meghatározza 

az alaplap felépítését, méretét (szélesség, hosszúság), tápellátását. 

Az alaplap felépítésénél meghatározzák az alaplap fő funcionális elemeinek (procesz-

szor, dinamikus RAM) és az alaplaphoz csatlakozó bővítőkártyák helyét és helyzetét, kü-

lönösen nagy hangsúlyt kap az elhelyeznél a hűtés rendszere. Természetesen az alaplapot a 

házhoz rögzítő furatok pontos helyét, a tápegység csatlakozójának típusát, valamint az 

alaplapra integrált csatlakozók elhelyezését is rögzíteni kell. 

Új PC összeszerelésekor nem ütközünk problémákba, mivel először a számunkra leg-

jobb alaplapot kell kiválasztanunk, majd ehhez kell megfelelő házat keresnünk. Az alap-

lapok szabványa leginkább a régi rendszerek felújításánál okozhat gondot, ugyanis ha egy 

házban alaplapot cserélünk, akkor általában csak az eredetivel megegyező méretű és kiala-

kítású alaplapot tudunk majd használni. 

Az előre megépített rendszerekben sokféle méret létezik, de az ATX, és annak kisebb 

változatozati uralják a piacot. 

3.6.1 A PC/XT szabvány 

A PC/XT – az eredeti nyílt alaplap szabvány. Az IBM hozta létre az első „otthoni” 

számítógépekhez, az IBM PC-hez. A szabvány nyitott jellege miatt számos klón alaplap is 

készült. 

Nyolc, egyenként 8 bites buszrendszerrel rendelkező kártyahelyet tartalmaz, processzo-

ra 5 volt tápfeszültséget igényel. Sebessége 6-8 MHz, és processzorának működése is 

igencsak kezdetleges 8 bites mivolta miatt. 

 

15. ábra XT alaplap 
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3.6.2 A Baby AT szabvány 

Baby AT (BAT) az első népszerű és elterjedt PC-s alaplaptípus. Az IBM XT alaplapjai 

(1983) szinte teljes mértékben megegyeznek az első BAT alaplappal. Az egyetlen apró 

különbség mindössze egy rögzítési pont helyzete. Erre a változtatásra azért volt szükség, 

hogy az alaplap elhelyezhető legyen egy AT típusú számítógépházban is. Ez az alaplaptí-

pus rugalmasságának köszönhetően 1983 és 1996 eleje között a legnépszerűbbnek számí-

tott a PC-t használók körében. 

3.6.3 Az AT szabvány 

AT (Advanced Technology) kialakulása 1984-re tehető, amikor a 8-bites XT architektú-

rát továbbfejlesztették 16 bitessé. Az új alaplaptípus fejlesztésére azért volt szükség, mert 

az új architektúra nagyobb helyet igényelt, az áramköröket egyszerűen képtelenek voltak 

az akkori technológiával egy BAT lapra zsúfolni. A változások mellett a billentyűzet csat-

lakozójának és a bővítőkártyáknak a helye nem módosult, így csak a számítógépház mére-

tei miatt nem volt lehetséges egy XT házba beépíteni a teljes méretű AT lapot. A szabvá-

nyos rögzítési- és csatlakozási pontok megtartása miatt fordított irányban azonban 

cserélhetők az eszközök. Azaz egy AT alaplap helyére probléma nélkül beszerelhetünk egy 

baby AT alaplapot. 

Processzora 3 vagy 5 volt tápfeszültségről üzemeltethető a megfelelő processzor fe-

szültsége jumperek (átkötők) segítségével állítható. 

 

16. ábra AT alaplap 

3.6.4 Az LPX és mini LPX szabvány 

Az LPX és mini LPX A szabványt 1987-ben fejlesztette ki a Western Digital, azzal a 

céllal, hogy a hagyományos AT házaknál alacsonyabb profilú számítógépházakat alkal-
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mazhassanak. A technikai újítást az jelentette, hogy a bővítőkártyákat vízszintesen – azaz 

az alaplappal párhuzamosan – helyezték el. Ezt úgy oldották meg, hogy az alaplapra egyet-

len csatlakozót építettek a bővítőkártyák számára, amibe egy átalakító került. Ez alakította 

a függőleges irányt vízszintessé, valamint megsokszorozta a csatlakozóhelyek számát. Az 

ilyen típusú alaplapok előnye (és egyben hátránya), hogy számos eszközt integráltak az 

alaplapra és ezek csatlakozói is fix helyet kaptak. Ez szerencsés, mert egyszerűbb a gép 

szerelése, nincs szükség olyan bővítőkártyák alkalmazására melyek szinte minden PC-s 

rendszerben megtalálhatóak, csak a speciális igényeket kell kártya vásárlásával megoldani. 

Ez azonban egyben hátrány is, hiszen így kevésbé lesz testre szabható a gép, valamint egy 

soros port meghibásodása esetén az egész alaplapot ki kell cserélnünk. 

Az LPX alaplapok szabványát sajnos nem minden gyártó alkalmazza, ezért érdemes 

ügyelni arra, hogy egy ilyen alaplap cseréjénél lehetőség szerint azonos márkát vásárol-

junk. Különböző gyártók alaplapjai nem minden esetben tökéletesen kompatibilisek. 

3.6.5 ATX szabvány 

ATX (Advanced Technology eXtended). Az ATX szabványát 1995-ben rögzítették. A 

piac kedvezően fogadta az új alaplapok megjelenését, az ATX folyamatosan váltotta fel a 

Baby AT alaplapokat. Az ATX kialakítás jelenleg a legelterjedtebb a világon. Sikerét an-

nak köszönheti, hogy a BAT és LPX alaplapok előnyeinek ötvözetét számos újdonsággal, 

pluszszolgáltatással egészíti ki. Lényeges eltérés, hogy az ATX alaplapok már méreteikben 

sem kompatibilisek elődeikkel. A teljes méretű ATX alaplapok 12” szélesek és 9,6” mé-

lyek, a mini-ATX kialakítás pedig 11,2” × 8,2”-os méretet jelent. Az alaplapon található 

tápegység csatlakozó is megújult, így ezeknek az alaplapoknak a használatához már az 

ATX szabványhoz kialakított számítógépház és tápegység szükséges. A megelőző laptípu-

sokat a következő technikai fejlesztésekkel javítja az ATX szabvány: 

− PS/2 egér csatlakozó 

− PS/2 billentyűzet csatlakozó 

− USB port 0 

− USB port 1 

− Párhuzamos port 

− Soros port A 

− Soros port B 

− MIDI/game port (opcionális) 

− Audio vonalkimenet (opcionális) 

− Audio vonalbemenet (opcionális) 

− Mikrofoncsatlakozó (opcionális) 

Az egyértelmű csatlakoztathatóság érdekében megváltoztatták a tápegység csatlakozó-

jának típusát. Az ATX tápegységek csak egy csatlakozóval rendelkeznek, melynek kialakí-

tása fizikailag teszi lehetetlenné a helytelen illesztést.  

A processzor és a memória modulok foglalatai új helyre kerültek. Így ezek már az alap-

lap kiszerelése nélkül is kivehetők, cserélhetők, valamint megszűnt az a probléma, hogy 

néhány bővítőkártya nem volt behelyezhető minden foglalatba, mert nem fért el a procesz-

szortól vagy a memóriától. ATX szabványt ma már a 2.2-es változatnál tart. 
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Az energiatakarékosság szempontjából a következő üzemmódok léteznek: 

− Soft off: ez az üzemmód az ATX-es számítógép kikapcsolt állapota. Ilyenkor az 

alaplap néhány áramköre aktív állapotban marad. A bekapcsolási jel sokfelől ér-

kezhet: a számítógép nyomógombja, modem, a hálózati kártya, a billentyűzet és az 

egér is képes indítási jelként szolgálni. Ez tette lehetővé, hogy a rendszer automa-

tikusan kikapcsoljon, vagy modem-csörgésre bekapcsoljon. Enélkül nem lett volna 

lehetséges a wake-on-LAN (hálózati kártyával) és az időzített ki/bekapcsolás vagy 

a billentyűzetről vezérelt bekapcsolás sem. 

− Stand by: a nagy energiafogyasztó részek kikapcsolása anélkül, hogy az operatív 

memória tartalma elveszne, vagyis a számítógépnek az ismételt használat kezdete-

kor nem kell „újrabootolnia”. Szoftverből és hardveresen is elérhető, csakúgy, mint 

a soft off üzemmód. Aktiválódáskor az alábbi lépések történnek meg: kikapcsol a 

monitor, leáll a merevlemezek motorja, csökken az órajel, leállnak a ventillátorok. 

Az ATX utódjai mind ugyanazon az elhelyezési módszeren alapultak, így nagyobb há-

zakba is beilleszthetők voltak. Az ATX szabvány tartalmazza a Micro ATX és a Flex 

ATX. 

 

17. ábra ATX alapap 
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3.6.6 A Micro ATX szabvány 

1997 végén mutatta be az Intel a kisebb méretű és alacsonyabb költségekkel előállítható 

micro-ATX rendszereit. Kialakítását tekintve az alaplap méretei 9,6”×9,6”-ra csökkentek, 

az ATX-el való kompatibilitás megtartása mellett. Így egy micro-ATX alaplap nem igé-

nyel speciális házat, egy normál ATX házba is szerelhető, annak tápegységével működtet-

hető.  

A méretek csökkentése miatt kevesebb bővítőkártya-csatlakozó számára maradt hely az 

alaplapon, ezért megnövelték az integráltságot és a monitorvezérlő, a hálózati kártya és 

esetenként a FireWire csatlakozó is beépítésre kerül. 

3.6.7 A Flex ATX szabvány 

Flex ATX az ATX család legkisebb méret_u (9.×7,5.) tagja. Lényeges eltérés, hogy ez 

a típus már csak socket processzorok fogadására lett kialakítva, Slot1 illetve Slot2 procesz-

szorok fogadására alkalmas típusa nem létezik. A legtöbb flex-ATX alaplap egyaránt 

használható ATX és micro-ATX házakkal illetve tápegységekkel is. 

3.6.8 A Mini ITX szabvány 

A VIA cég nagy integráltságú alaplap technológiája. A Mini ITX lényegében azonos az 

ATX technológiával, de kisebb méret jellemzi. 

3.6.9 Az NLX szabvány  

NLX az alacsony profilú LPX alaplapok továbbfejlesztett változata. Külseje és megje-

lenése hasonló az elődjéhez, de ami fontos eltérés, hogy az NLX alaplapok már teljesen 

gyártófüggetlenek, 100%-ban kompatibilisek egymással.  

Az LPX-hez hasonlóan a bővítőkártyák itt is az alaplappal párhuzamosan helyezkednek 

el, de az ezt megvalósító átalakító kártyának itt más speciális szerepe is van. Ezen a kár-

tyán található meg minden kábelnek (flopi, winchester, a számítógépház LED-jei, reset 

gomb, hangszóró stb.) a csatlakozója. Így egy alaplap cseréje lényegesen egyszerűbbé vá-

lik, csak ezt a plusz kártyát kell kihúznunk az alaplapból, ami így már kiszerelhetővé válik, 

az új alaplap beszerelése után pedig nem kell bajlódnunk a kábelek visszadugásával sem. 

3.6.10 A BTX szabvány 

BTX (Balanced Technology Extended): az Intel új szabványa az ATX felváltására. 

Micro BTX, pico BTX: a BTX szabvány kis változatai. 

3.6.11 A WTX szabvány 

A WTX a felsőkategóriás munkaállomások és szerverek számára kifejlesztett típus, a 

jövő technológiáinak támogatására. Tervezésénél többek között a következő dolgok támo-

gatását tartották fontosnak: 

− Intel alapú 32 és 64 bites processzorok támogatása. 

− Kétprocesszoros üzemmód támogatása. 

− Az új memória technológiák támogatása. 
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− Az új grafikai technológiák támogatása. 

− A memóriamodulok és a bővítőkártyák könnyű hozzáférhetősége. 

− .Rack mount. technológia integrálása. 

− Nagy teljesítményű tápegységek használata. 

− Flex Slot I/O vezérlő integrálása. 

Ezek az irányok a gyakorlatban a következő formában jelennek meg. A gépek tápegy-

sége két alapkiépítésben létezik. A 350W-os egy ventilátorral ellátott egység a legkisebb 

minimum, a komolyabb konfigurációkhoz a 850W-os két ventilátoros tápegység szüksé-

ges. A legérdekesebb újítás azonban a Flex Slot csatlakozó – ami valójában egy dupla szé-

les PCI sín – és az ehhez készített I/O vezérlő. Ez a vezérlőkártya rendkívül összetett, álta-

lában a következő lehetőségeket kínálja egyetlen kártyára integrálva: billentyűzet- és egér 

csatlakozó, soros- és párhuzamos port, USB, FireWire csatlakozó, hang- és hálózati kártya 

valamint SCSI vezérlő. 

 

18. ábra WTX alapap 
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3.7 AZ ALAPLAP LEGFONTOSABB RÉSZEI 

3.7.1 A csipkészlet 

A csipkészlet (chipset) integrált áramkörök csoportja, amelyeket úgy terveztek meg, 

hogy önmagában képes legyen a perifériák kezelésére, ezáltal váltak az alaplapon kiemelt 

jelentőségű csipekké. A mai modern alaplapok egyik fontos meghatározója, hiszen a gyor-

saságot, teljesítményt és a megbízhatóságot nagymértékben befolyásolják. 

Az Intel alapú személyi számítógépek esetén a csipkészlet két fő alaplapi áramkör cso-

portot jelent: a memóriavezérlőt (northbridge), és a bemeneti-kimeneti (I/O) vezérlőt 

(southbridge). 

A csipkészletek gyártói (Acer, AMD, Intel, NVIDIA, VIA) általában eltérnek az alap-

lap gyártójától. 

 

19. ábra VIA gyártmányú csipkészlet 

3.7.2 A BIOS 

A BIOS a Basic Input/Output System (alapvető bemeneti/kimeneti rendszer) kifejezés 

rövidítése. A BIOS egy alaplapon található csip, amely tartalmazza a számítógép indulásá-

hoz, valamint a perifériák működtetéséhez szükséges szoftverkódot. A régi típusokat nem 

vagy csak speciális módon lehetett átírni, a modern típusokat viszont a felhasználó is fris-

sítheti, akár közvetlenül az internetről, az újabb verziójú BIOS-szoftver így biztosítja a 

hatékonyabb működést, esetleg újabb perifériák használatát. 

A számítógép bekapcsolásákor elsőként megvizsgálja az alapvető hardverelemek meg-

létét, ezt hardvertesztnek nevezik. Ha a vizsgálat alapján nem merült fel probléma a 

hardverlelemek működésével kapcsolatban, akkor elkezdi betölteni az operációs rendszert 

az operatív tárba. Az utóbbi műveletre azért van szükség, mert a programok, így az operá-
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ciós rendszer program tárolása is különféle háttértárolókon (merevlemez, flopi, CD) törté-

nik, így annak betöltését elő kell készíteni, ezt az ún. bootolási (rendszerbetöltés) folyama-

tot segíti a BIOS. 

 

20. ábra Award BIOS 

A BIOS-hoz kapcsolódó, a perifériák és a bootolás beállításokat az ún. CMOS Setup 

tartalmazza. A CMOS Setup menüt a számítógép bekapcsolás után kérhetjük, ha nyomva 

tartjuk a szükséges, többnyire a képernyőre is kiírt billentyűket (sokszor a Del(ete) 

billenytűt). A CMOS RAM egy 128 (újabban 256) byte méretű memória-áramkör, amelyet 

egy alaplapra szerelt elem lát el energiával, emiatt a CMOS RAM képes megőrzni tartal-

mát a gép kikapcsolása után is. 

A CMOS Setup tehát a számítógép konfigurációs beállításainak módosítására szolgál. 

A BIOS-hoz való erős kötődése miatt sok esetben BIOS Setupként is említik. A CMOS 

Setupban állíthatjuk be a dátumot, az időt, a bootolási sorrendet, vagyis azt, hogy melyik 

meghajtóról töltse be a gép az operációs rendszert. Az érteket a felhasználó állíthatja be, 

esetleg azok automatikusan felismertethetők, pl. a merevlemez adatai. A további beállítá-

sokra példa: a processzor paraméterei, a csipkészlet beállításai, az energiatakarékossági 

funkciók, és az alaphelyzet visszaállítása, sőt lehetőség van a rendszer speciális vírusvé-

delmének bekapcsolására is, így védelmet nyújthat egyes bootvírusok ellen, de komplex 

védelemként nem használható. 

A CMOS Setup kapcsán az egyik legkomolyabb problémát az jelenti, hogy nem létezik 

egyetlen olyan szabvány sem, mely minden részletet érintően meghatározná, hogy a BIOS-

okat hogyan kell létrehozni, illetve konfigurálni, a felhasználóknak ezért szellemi erőfeszí-

téssel jár a számítógép beállítása. 

A jövőben a BIOS-t várhatóan az EFI (Extensible Firmware Interface) fogja felváltani. 

Az EFI az Intel által kifejlesztett BIOS-t helyettesítő implementáció. Az Intel azt ígéri, 
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hogy az EFI minden tekintetben túl fog mutatni a jelenleg használatos BIOS-okon. Az 

egyik legfontosabb újítás, hogy az EFI nagyfelbontású grafikával rendelkező, könnyen 

kezelhető felhasználói felülettel rendelkezik, és minden korábbinál jobban használható 

diagnosztikai eszközökkel és automatikus konfigurációs lehetőségeket igér majd a felhasz-

nálók számára, akik egyébként akár a számítógépüktől távol tartózkodva is menedzselhetik 

majd az EFI-t. 

3.8 AZ ALAPLAPOK BELSŐ CSATLAKOZÓI 

Az alaplap számos csatlakozóval van ellátva. Alapvető fontosságú az alaplap tápellátás-

ra, melyet a tápegység biztosít. A számítógép hátlapjára kivezetett csatlakozók biztosítják a 

kommunikációt, így például a billentyűzet vagy egy USB eszköz csatlakoztatásának lehe-

tőségét. (A számítógépház hátulján látható csatlakozók egy része természetesen nem az 

alaplap kivezetése, gondoljunk csak az illesztőkártyákra.) Az alaplapok külső csatlakozóit 

az Interfészek című fejezetben tárgyaljuk. 

A különféle meghajtókkal való kommunikációt is az alaplap biztosítja, ezért találkozha-

tunk rajta különféle meghajtó interfészekkel. 

A csatlakozók megnevezése néha megtévesztő lehet. A számítógép számos csatlakozója 

a Molex Products Company-ről elnevezett termék. A Molex csatlakozó 4 fő típusa külön-

böztethető meg: 

− alaplapi tápcsatlakozó (Molex Mini-fit Jr.), 

− ventilátor-tápcsatlakozó (Molex KK), 

− lemezmeghajtó-csatlakozó (AMP Mate-n-Lok), 

− FDD-csatlakozó (Molex mini-spox). 

Egy másik fontos csatlakozó-típus eredetileg a Berg Electronics Corporation termékcsa-

ládja. A Berg csatlakozónak három fő típusa létezik: 

− a gépház elejének LED-jeit, a Resetet és a Turbo kapcsolót az alaplappal összekötő 

2 érintkezős Berg csatlakozó, 

− az alaplap konfigurálására alkalmas, ugyancsak 2 érintkezős Berg csatlakozó, 

− az FDD és a tápegység összekapcsolására alkalmas 4 érintkezős Berg csatlakozó. 

Vannak további csatlakozók is, melyek a Reset funkciót, a gépház elején a tápfeszültség 

meglétét jelző LED tápellátását, illetve a belső hangszóró (speaker) használatát teszik lehe-

tővé. 

Az alaplap tápcsatlakozói a generációk változása során sokat fejlődtek. A következő 

táblázat ezeket foglalja össze. 

1. Az alaplap tápcsatlakozói 

Típus Év Támogatott csatlakozók 

PC 1981 fő tápkábel, 4 érintkezős periféria-kábel 

ATX 1995 
20 érintkezős fő tápkábel, 4 érintkezős periféria-

kábel, flopikábel 

kábel, floppykábel 
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Típus Év Támogatott csatlakozók 

ATX12V 1.0 2000 

20 érintkezős fő tápkábel, 12 V-os 4 érintkezős 

kábel, 6 érintkezős kiegészítő kábel, 4 érintkezős 

periféria-kábel, flopikábel 

ATX12V 1.3 2003 

20 érintkezős fő tápkábel, 12 V-os 4 érintkezős 

kábel, 6 érintkezős kiegészítő kábel, SATA kábel, 

4 érintkezős periféria-kábel, flopikábel 

ATX12V 2.0 2003 

24 érintkezős fő tápkábel, 12 V-os 4 érintkezős 

kábel, 6 érintkezős PCI Express tápkábel, SATA 

kábel, 4 érintkezős periféria-kábel, flopikábel 

EPS12V 2003 

24 érintkezős fő tápkábel, 12 V-os 8 érintkezős 

kábel, 6 érintkezős PCI Express tápkábel, SATA 

kábel, 4 érintkezős periféria-kábel, flopikábel 

3.9 BUSZRENDSZEREK 

A nyílt architektúrájú számítógépek egyik legnagyobb előnye az igény szerinti bővíthe-

tőség. Az illesztőkártyáknak az alaplappal történő kommunikációját a buszrendszerek va-

lósítják meg. Ezek típusa rendkívül fontos, mivel a maximális adatátviteli sebesség befo-

lyásolja a csatlakoztatott kártyák és a többi alkatrész, így az egész rendszer teljesítményét.  

A szabványok változásával sok buszrendszer gyakorlatilag megszűnt, (ISA, EISA, VESA 

LB) így ezek ismertetésétől eltekintünk. A következőkben tekintsük át a ma használatos 

busztípusokat. 

3.9.1 A PCI busz 

Az Intelnél 1990 körül kezdték el a Peripheral Component Interconnect (PCI) fejleszté-

sét. A buszok körében azóta is sokat emlegetett PCI első változatát (PCI 1.0) 1992. június 

22-én mutatták be. 1993. április 30-án ezt követte a PCI 2.0, ami a csatoló és az alaplapi 

foglalat szabványait is megalapozta. 

Jelentősége, hogy kiváltotta a korábbi kisebb teljesítményű szabványokat, illetve egy-

séges szabványként jelent meg az IBM kompatibilis és az APPLE gépekben egyaránt. 

A hagyományos PCI 33 MHz-es sínfrekvenciával bírt, buszszélessége 32 vagy 64 bit, 

adatátviteli sebessége 133-266 MB/sec volt, 3,3 vagy 5 V-os feszültséggel működött. 

Az idők folyamán a PCI-nak számos típusa alakult ki, melyek az elődökhöz képest új 

tulajdonságokkal lettek felvértezve, valamint teljesítményük is jelentősen javult (gondol-

junk pl. a 133 MHz-es PCI-X-re).  

A PCI-variánsok: 

− PCI 2.2: 66 MHz sínfrekvencia, 3,3 V feszültség, 533 MB/s átviteli sebesség 

− PCI 2.3: a 3,3 V-os kártyákat támogatta 

− PCI 3.0: a busz utolsó hivatalos szabványa, ami már egyáltalán nem támogatja az 

5 V-os kártyákat 

− PCI-X: 64 bites architektúrákhoz, 133 MHz sínfrekvencia, 1066 MB/s adatátviteli 

sebesség  
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− PCI-X 2.0: 64 bites architektúrákhoz, 266 MHz sínfrekvencia, minimum 

2133 MB/s adatátviteli sebesség, az 1,5 V-os feszültség támogatása 

− Mini PCI: ez a PCI 2.2 –es elsősorban hordozható gépekhez készült változata 

− Cardbus: 32 bites PCMCIA, 33 MHz 

− Compact PCI: modulokat fogadó csatoló. 

 

21. ábra PCI és PCI expressz buszok 

3.9.2 Az AGP busz 

Az AGP (Accelerated Graphics Port) Intel-fejlesztés volt. Kifejezetten grafikus kártyák 

kiszolgálására kifejlesztett, 32 bites busz. Az AGP-nek köszönhetően a grafikai kártya 

közvetlenül a számítógép rendszermemóriájával képes kommunikálni, aminek következté-

ben lényegesen megnő a grafikai teljesítmény. Mindenekelőtt a Pentium II-es vagy hasonló 

teljesítményű rendszerekben alkalmazták. Maximális adatátviteli sebessége másodpercen-

ként 264 megabájt. Később megjelentek a továbbfejlesztett változatai a következőparamé-

terekkel: 

− 2X AGP 512 Mb/sec 

− 4X AGP 1,1 Gb/sec 

− 8x AGP 2,1 Gb/sec 

A PCI express megjelenésével lassan eltűnt a kínálatból. 
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22. ábra AGP busz videovezérlők részére 

3.9.3 A PCI express 

Az AGP-csatoló és a klasszikus értelemben vett PCI leváltására hivatott szabvány, 

amely a PCI-busszal ellentétben egy kétutas, soros protokoll. Ez azt jelenti, hogy az adatok 

csomagok formájában jutnak el az egyik végpontból a másikba, így az összes rácsatlakozó 

eszköz számára teljes sávszélességet biztosít. Emlékezzünk, a PCI-os eszközök a PCI-busz 

133 MB/s-os sávszélességén kénytelenek megosztozni. A PCI Express oda-vissza irányú 

sávokból épül fel, amelyek irányonként 2,5 Gbit/s-os (200 MB/s) sebességűek (ez már 

önmagában jóval több a PCI-busznál), a technológia szépsége azonban az, hogy ezek a 

sávok akár össze is fűzhetőek. Ily módon létre lehet hozni ×2, ×4, x8, ×16 és ×32-es sávo-

kat, melyek 2, 4, 8, 16 vagy 32 sávból épülnek fel, így az elérhető kétirányú maximális 

sávszélességet egészen 16 GB/s-ig lehet növelni. Felhasználása szerverekben és video 

csatolók esetében jelentős. 

3.10 ÖSSZEFOGLALÁS 

A leckében az alaplapról tanultunk, amely tartalmazza a számítógép vezérlése és mű-

ködése szempontjából meghatározó egységek csaknem mindegyikét. Az alaplapok kivá-

lasztásánál vegyük figyelembe az igényeket, azaz azt, hogy milyen feladatra szánjuk gé-

pünket. A ház választásánál is ügyelnünk kell, melyen típust választunk, hiszen a 

variálhatóság ellenére nem minden típus építhető egybe bármilyen alaplappal. Az alaplap-

ok önálló vezérléssel rendelkeznek melynek fő egysége a csipkészlet. Az alaplapon találha-

tó a BIOS is, amely a számítógép indításához szükséges. 

3.11 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit jelent az alaplap kifejezés? 

2. Sorolja fel az alaplap funkcionális elemeit. Mi a szerepük? 

3. Milyen igényeket kell figyelembe venni alaplap vásárlása során? 

4. Milyen belső csatlakozók vannak az alaplapon? 

5. Mi a csipkészlet feladata? 

6. Milyen funkciói vannak a BIOS-nak? 
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4. A MIKROPROCESSZOR 

4.1 CÉLKITŰZÉS 

A leckében részletesen megismerkedünk a mikroprocesszor fogalmával, működésének 

alapjaival, legfontosabb építőegységeivel, ezek szerepével az adatfeldolgozásban. Meg-

vizsgáljuk az utasításkészletek szerepét és azokat a technológiákat, amelyek a fejlesztés 

alapját képezik. 

4.2 TARTALOM 

A mikroprocesszor fogalma 

A mikroprocesszor részei  

A CPU működése  

Gyorsító utasításkészletek, technológiák  

CPU-foglalatok 

4.3 A MIKROPROCESSZOR FOGALMA 

Számítógépek vásárlásakor, bemutatásakor, teljesítményének szemléltetésekor nem rit-

ka, hogy ezt az egységet említik elsőként, hiszen a mikroprocesszor dolgozza fel a progra-

mok adatait, műveleteit. Fejlesztése során nagyon komoly fejlődésen ment keresztül, ami 

napjainkban is tart. A személyi számítógépekben 1974 óta tartó történetük során többször 

fejlesztési irányt váltottak a tervezők, egyes időszakokban növelték a tranzisztorok számát, 

növeltek a működési frekvenciát, csökkentették a bennük futó vezetékek átmérőjét, illetve 

napjainkban megjelentek a több, akár tizenkét magot rejtő processzorok. A lényeg azonban 

nem változott, ez az egység tölti be minden számítógépben a legfontosabb szerepet, telje-

sítménye nagymértékben befolyásolja az egész rendszer működését és teljesítményét. Néz-

zük mit is takar a mikroprocesszor kifejezés? 

A CPU (Central Processing Unit – központi feldolgozó egység), 

vagy magyarul a processzor feladata a számítógép összes egységé-

nek irányítása. Egy mai processzor öt jelentős részre tagolható: ve-

zérlőegység, aritmetikai és logikai egység, regiszterek, gyorsítótár 

(cache), társprocesszor (coprocessor). 

A következőkben ennek az egységnek a részeit vizsgáljuk. 
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23. ábra Korszerű mikroprocesszor, CPU 

4.4 A MIKROPROCESSZOR RÉSZEI 

4.4.1 Vezérlőegység 

A vezérlőegység értelmezi a program utasításait, és ezek alapján irányítja a számítógép 

többi egységét. Például lehívja a memóriából a soron következő utasítást, értelmezi és vég-

rehajtatja azt, majd meghatározza a következő utasítás címét. 

Természetesen, ha nincs új utasítás, akkor a processzor addig vár, amíg nem kap új fel-

adatot. Az utasításoknak és az adatoknak az operatív tárban kell lenni, mert a processzor 

csak így fér hozzá. 

4.4.2 Az aritmetikai és logikai egység 

Az aritmetikai és logikai egység (ALU – Arithmetical and Logical Unit) számítások, 

logikai műveletek végrehajtására képes, vagyis ez az egység tud számolni. A számolás 

azonban eléggé sajátos, hiszen csak az összeadást ismeri, mégis képes mind a négy alap-

művelet (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) elvégzésére. Itt érdemes megjegyezni, hogy 

mindez Neumann ötlete alapján, matematikai összefüggésekre alapozva valósítható meg. 

Sebessége növelhető egy társprocesszor beépítésével, ezt a társprocesszor részben rész-

letesebben kifejtjük. 

4.4.3 A regiszterek 

A regiszter a vezérlőegység munkája közben szükséges adatokat tárolja. Egy procesz-

szor több regisztert tartalmaz. Az egyik regiszternek pl. az a feladata, hogy megjegyezze a 

következő végrehajtandó utasítás operatív tárbeli (memória) címét. A regiszterek csak 
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addig tárolják az információkat, utasításokat, amíg a processzor dolgozik velük. A mai 

gépekben 32 vagy 64 bit méretű regiszterek vannak. 

A processzor adatbuszai mindig akkorák, amekkora a regiszterének a mérete, így egy-

szerre tudja az adatot betölteni ide. Például egy 32 bites regisztert egy 32 bites busz kap-

csol össze az operatív tárral. A regiszterek között nem csak adattároló elemek vannak (bár 

végső soron mindegyik az), hanem a processzor működéséhez elengedhetetlenül szükséges 

számlálók, és jelzők is. Ilyen például: 

− Az utasításszámláló regiszter, (PC=program counter, IP=instruction pointer) ami 

mindig a következő végrehajtandó utasítás címét tárolja. 

− Az utasításregiszter (IR=instruction register), mely a memóriából kiolvasott utasí-

tást tárolja. Ezen kód alapján határozza meg a vezérlőegység az elvégzendő műve-

letet. 

− A flagregiszter, amely a processzor működése közben létrejött állapotok jelzőit 

(igaz, vagy hamis) tartalmazza. 

− Az akkumulátor (AC) regiszter, amely a két operandusú logikai és aritmetikai mű-

veletek egyik operandusát, majd az utasítás végrehajtása után az eredményt tartal-

mazza. 

4.4.4 A gyorsító tárak 

A gyorsító tár (cache memory) kisebb tárkapacitású, átmeneti adattároló egység. A 

cache a processzorba, vagy a processzor környezetébe integrált memória, ami a viszonylag 

lassú rendszermemória-elérést hivatott gyorsítani olyan programrészek és adatok előzetes 

beolvasásával, amikre a végrehajtás során közvetlenül szüksége lehet. A mai PC procesz-

szorok általában két gyorsító tárat használnak, egy kisebb (és gyorsabb) első szintű (L1) és 

egy nagyobb másodszintű (L2) cache-t. A gyorsító tár mérete ma már megabájtos nagyság-

rendű. 

Egyes architektúrák (AMD K10) harmadik szintű (L3) gyorsító tárat is tartalmaznak. Itt 

egyetlen lapkán találunk négy központi egységet, ez a harmadszintű gyorsító tár pedig úgy 

készült, hogy mind a négy mag hozzáférhessen, azaz gyakorlatilag összekösse őket, ezzel 

mindegyik mag ugyanazt a feladatot fogja feldolgozni.  

4.4.5 A Társprocesszor 

A társprocesszor (FPU, Floating Point Unit, lebegőpontos műveleteket végző egység) 

képes önállóan végrehajtani műveleteket, ezáltal a számítógép gyorsabban működhet. A 

matematikai társprocesszor (co-processzor) alkalmas arra, hogy a törtekkel való matemati-

kai számításokat rövid idő alatt elvégezze. 

Az i80486 jelű processzorok már tartalmazzák a matematikai társprocesszort, a koráb-

biaknál ezt az egységet külön, az alaplapon lehetett elhelyezni. A mai processzoroknál az 

aritmetikai és logikai egység foglalja magába a matematikai társprocesszort. Ezen kívül 

más társprocesszorok is vannak, melyek szintén önállóan képesek a műveletek végrehajtá-

sára, de azok tárgyalására nem térünk ki. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Operandus&action=edit&redlink=1
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24. ábra Négy magos mikroprocesszor struktúrája 

4.5 A CPU MŰKÖDÉSE  

Az összes CPU alapvető feladata (függetlenül ezek fizikai formájától) a tárolt művele-

tek sorainak (programok) végrehajtása. A legáltalánosabb és legszélesebb körben elterjedt 

CPU-k alapvetően a Neumann-architektúra szerint épülnek fel. A program számok soroza-

taként reprezentálható, melyeket a memóriában tárolunk. A négy alapvető utasítás, amit 

szinte az összes ilyen CPU alkalmaz: betöltés az operatív memóriából, értelmezés, végre-

hajtás és visszaírás az operatív memóriába. 

A processzorokat működésük szempontjából két kategóriába sorolhatjuk. Az egyik a 

Neumann-architektúra a másik Harvard-architektúra szerint működik. A két architektúra 

abban különbözik, hogy a Neumann-elvű esetében megegyezik az adat- és a programme-

mória, míg a Harvard-architektúrájú számítógép esetén a program- és adatmemória külön-

bözik. 

4.5.1 A Neumann-architektúra 

A Neumann-architektúra egy olyan számítógép-tervezési modell, amelyben a művele-

tek és az adatok ugyanazon belső tárolóhelyen vannak tárolva.  

A gép a programot és annak adatait egy külső adattároló eszközről tölti be, leggyakrab-

ban merevlemezről. Ezután a program és az adatok a központi memóriába kerülnek, majd a 

program végrehajtása megindul, és a gép egyenként sorban végrehajtja a gépi kódú utasítá-

sokat, adatokat változtat, majd az ugró utasítások hatására a végrehajtást a memória más 

pontján folytatja. Az éppen végrehajtandó programutasítás helyét a memóriában a prog-
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ramszámláló (program counter) mutatja, mely az utasítások végrehajtása után növekszik, 

és amit az ugrások meg is változtathatnak. 

Az 1940-es évek óta a számítógépek tekintélyes része ezt az architektúrát (is) használja, 

ami nem problémamentes. A memória méretéhez képest a CPU és a memória közötti adat-

átviteli sebesség igen alacsony. Ez a korszerű számítógépeknél azt eredményezi, hogy 

bizonyos feltételek mellett (mikor nagy mennyiségű adaton kell egyszerű számításokat 

végezni) a feldolgozási sebesség csökken (a processzornak állandóan arra kell várnia, hogy 

az adatokat a memóriából vagy a memóriába továbbítsa). A CPU sebességének és a memó-

ria méretének növekedésével a probléma egyre jobban kiéleződött. 

A megoldás első lépcsőfoka a CPU és a főmemória között elhelyezett gyorsító tár 

(cache). Tovább javít a helyzeten az elágazás-jósló (predikciós) algoritmus. A modern 

funkcionális programozással és az objektum-orientált programozással a probléma jelentő-

sége csökkent. A processzorok programozásához gépi kódokat használnak. 

A gépi kód olyan program, ami a processzor által közvetlenül 

megértett utasításokból áll.  

A Neumann-architektúrán alapuló gépek program nélkül egyáltalán semmit sem tudnak 

csinálni. A gépi kódú programok általában úgy állnak elő, hogy a programozók egy ún. 

magasszintű programozási nyelven elkészítik, és a fordítóprogramok (compiler) alakítják 

át a programot gépi kódra. 

4.5.2 Harvard-architektúra 

A Harvard-architektúra fizikailag szétválasztja a tárolást, így különválnak a műveletek, 

illetve az adatok továbbítására használatos útvonalak. A Harvard-architektúra a Neumann-

architektúra ellentettje, hiszen utóbbinál a CPU vagy műveletet olvas, vagy adatot olvas/ír 

a memóriából/-ba. Mindkettő nem végezhető egyidejűleg, hiszen a műveletek és az adatok 

ugyanazt az útvonalat használják. A Harvard architektúrájú rendszerben viszont a CPU 

műveletet és adatot is olvashat a memóriából ugyanabban az időpillanatban. Ez a felépítés 

gyorsabb lehet, hiszen az aktuálisan végrehajtás alatt álló utasítás alatt már a következő 

utasítás is érkezhet. 

Az utóbbi években a processzorok sebessége jóval gyorsabban nőtt, mint a memóriához 

való hozzáférés. A teljesítmény megtartása (illetve növelése) érdekében kulcsfontosságú, 

hogy a memóriához való hozzáférések száma minimális legyen. 

A Harvard-architektúrát gyakran használják digitális jelfeldolgozókban (DSP) és mik-

rokontrollerekben. 

A korszerű nagyteljesítményű mikroprocesszorok mind a Harvard-, mind a Neumann-

architektúrát használják.  

4.5.3 Utasításkészlet architektúrák 

A számítógépek mikroprocesszora alapvetően kétféle tervezési filozófia szerint ké-

szülhet. 
A mikroprocesszorok egyik utasításkészlet-architektúrája a CISC (Complex Instruction 

Set Computer, azaz komplex utasításkészletű számítógép). A CISC a processzoroknak az a 

családja, amelynek fejlesztése során a teljesítménynövelés mellett az utasításkészlet bőví-

tését is fontosnak tekintik. Ezen processzoroknál minden új utasítás számos alacsonyszintű 
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műveletet futtathat (pl. betöltés a memóriából, aritmetikai művelet, tárolás a memóriában) 

egyetlen egyszerű utasítással. CISC processzor többek között az Intel és az AMD ×86-os 

processzor családjának tagjai. 

A teljesítménynövelési versenyben a fejlesztők felfedezték, hogy a CISC processzorok 

utasításkészletének gyakran csak 1/5-ére van szükség. A 80-as évek második felétől a 

gyártók rájöttek, hogy a programok a processzorok egyre bonyolultabb utasításait nem 

használják ki eléggé. 

Elhatározták, hogy kisebb, áttekinthető utasításkészlettel látják el a processzorokat és 

így sokkal gyorsabban működnek, mint a CISC-processzorok. Így alakultak ki a RISC 

processzorok, melyek egy egyszerű utasításkészletet tartalmaznak (Reduced Instruction Set 

Computer, csökkentett utasításkészletű számítógép), mindössze 1-2 tucat általános, egysze-

rű és gyorsan végrehajtható utasítással rendelkeznek. Az egymástól független feldolgozó 

egységek miatt, a párhuzamos feldolgozás és gyorsabb adattovábbítás válik lehetővé. Nem 

mindem mikroprocesszorra lehet kategorikusan kijelenteni, hogy CISC vagy RISC típusú-

e. Erre jó példa az Intel Pentium, ami a kettő közötti technológia. 

4.6 GYORSÍTÓ UTASÍTÁSKÉSZLETEK, TECHNOLÓGIÁK 

A gyorsító utasításkészletek az egyes processzor generációkban folyamatosan jelen-

tek meg. Az első jelentős gyorsító utasításkészlet (MM) a Pentium processzorokban jelent 

meg először. 

Feladatuk elsősorban a multimédia lejátszó műveletek, videók, játékok gyorsítása, 

illetve a gép erőforrásainak jobb hatásfokú beosztása. A gyorsító utasításkészletek érdekes-

sége, hogy ezek elsősorban nem a felhasználóknak, hanem a programozók számára készül-

tek, vagyis a lehetőséget adnak arra, hogy ezeket az utasításokat a szoftverekbe beleprog-

ramozva jobb hatásfokúvá, gyorsabbá és erőforráskímélőbbé tegyék azokat. 

4.6.1 MM 

MM, (MuItiMedia eXtension), az Intel által elsőként a Pentiumokban (Pentium I. 

166 MHz) megvalósított multimédiás feladatokat és video feldolgozó utasításokat, segítő 

57 új utasítást jelentő bővítés.  

4.6.2 3DNOW! 

Az AMD K6-2 és K6-III processzoraiban meglévő 24 processzorszintű utasítás, ame-

lyeket multimédia alkalmazások támogatására terveztek. Megjelenésekor annyira népszerű 

lett, hogy komoly financiális gondokat okozott a másik gyártónak, az Intelnek. 

4.6.3 SSE 

Az SSE, (Streaming SIMD Extension) a Pentium III-ban jelent meg. 78 db új műveletet 

tartalmaz a 3D video grafika és multimédia megjelenítéséhez.  

4.6.4 SSE2 

Az SSE2, Pentium 4 processzorokban jelent meg 2000-ben. 144 új SIMD (Single 

Instruction Multiple Data) utasítást jelent, amelyek segítségével lehetővé válik a 128 bites 

egész SIMD és 128 bites kettős pontosságú lebegőpontos SIMD műveletek elvégzése is. 
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Az SSE2 utasításkészlet megtalálható az AMD x86-64 (Clawhammer, Sledgehammer stb.) 

processzoraiban is.  

4.6.5 SSE3 

Az SSE3 a P4 Prescott, AMD Opteron architektúrákban jellemző 2004-től. Ezúttal csu-

pán 13 utasítás próbálta tovább könnyíteni a programozók életét.  

4.6.6 SSE4 

SSE4 Az Intel új generációs processzor-architektúrájának tagjai (Conroe, Merom, 

Woodcrest) új SSE utasításkészlettel gazdagodtak 2006-tól.  

Az utasításkészletét mint a processzorok egyik jelentős, fejlettebb és gyorsabb videó-

feldolgozást elősegítő új képességét említik, 50 új utasítással. 

2007-ben a Penryn-ekben megjelent az SSE 4.1 majd 2008-ban az SSE 4.2. Az 

SSE 4.1-hez képest a 4.2 hét új utasítást tartalmaz, melynek egyes parancsai XML-, illetve 

szövegfeldolgozással kapcsolatosak, míg mások speciális területekre fókuszálnak. 

4.6.7 Az AES-NI 

AES-NI (Advanced Encryption Standard New Instructions) utasításkészlet (összesen 

7 új utasításról van szó), a titkosító eljárás be- és kikódolási folyamatainak végrehajtását 

turbózza fel. Az AES használata alapvető fontosságú a szerverek és virtualizált környeze-

tek biztonságos működtetésének szempontjából (Intel i7). 

4.6.8 A hiperszálazás (Hyper-Threading Technology) 

A processzorok teljesítményének optimálisabb kihasználására született technológia. A 

szálak vagy szálazás segítségével képes egy programot két vagy több egyidejűleg futtatott 

taszkra bontani. A teljesítménynövekedés úgy érhető el, hogy a processzor meghatározott 

részeit (melyek felépítési állapotokat tárolnak) a hiperszálazás duplikálja, de a fő futtatási 

erőforrásokat nem. Ez azt jelenti, hogy az operációs rendszer számára két vagy több virtuá-

lis processzor címezhető meg a fizikailag létező magonként.A multiszálazás 

(multithreading) során a különböző szálak végrehajtása között lehet váltani. Erre azért van 

szükség, mert egy egyszerű processzor egyidejűleg csak egyetlen feladatot végez. 

A hiperszálazás (Hyper-threading, Hyper-Threading Technology vagy HTT) az Intel 

egyidejű multiszálazásos technológia-implementációja a Pentium 4 mikro architektúrára. 

Összegezve a hiperszálazás lehetővé teszi az operációs rendszer számára, hogy az pél-

dául két logikai processzormagot lásson a fizikailag elérhető egyetlen CPU mag helyett. 

Az operációs rendszer így két folyamat-szálat tud egyidejűleg ütemezni. 

4.6.9 A rendszerbusz (FSB) 

A rendszerbusz (FSB, Front-Side Bus) fizikailag kétirányú adatbusz, ami a processzor 

és az operatív memória közötti adatforgalmat bonyolítja. Az FSB fizikailag pontosan a 

CPU és a north bridge-nek (északi híd) nevezett memóriavezérlő között helyezkedik el, 

innen van közvetlen kapcsolata az operatív tárral, a megjelenítést kiszolgáló grafikus csat-

lakozással. 
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A processzoron kívüli legnagyobb sebességű adatmozgások tehát az FSB-n zajlanak le. 

Hogy az adatsín működése teljes szinkronban legyen a rendszerrel, a központi egység óra-

jel frekvenciáját az FSB órajelének többszörözésével állítják elő. Ez az órajel a P4-es gé-

pektől nem egyezik meg alaplap frekvenciájával. A ma jellemző értékek az 533, 600, 800 

MHz, de egyes alaplapokban az 1066 MHz-es érték is előfordul. 

4.7 CPU FOGLALATOK 

A processzorok sokfélesége a foglalatok sok változatát is magával hozta. A gyártók an-

nak ellenére, hogy szabványosították a foglalatokat a processzorok generációváltozásai 

mindig új fejlesztéseket végeztek.  

A legelterjedtebb foglalat szabványokat a következőkben tekintjük át a teljesség igénye 

nélkül. 

4.7.1 Socket 370 

A Socket 370 a nevét a tűk számáról kapta: úgynevezett PGA (Pin Grid Array) típusú 

foglalatról van szó. A Socket 370-et először a Pentium III és Celeron processzorok alatt 

használtak. Manapság beágyazott rendszerekben és Mini-ITX alaplapokon találhatunk 

Socket 370-es processzorokat. 

A Socket 370 támogatta a többprocesszoros működést, így készültek kétfoglalatos alap-

lapok is. 

Támogatott processzorok: Intel Celeron (PPGA, 300–533 MHz), Intel Celeron 

Coppermine (FC-PGA, 533–1200 MHz), Intel Celeron Tualatin (FC-PGA2, 900–1400 

MHz), Intel Pentium III Coppermine (FC-PGA, 500–1133 MHz), Intel Pentium III 

Tualatin (FC-PGA2, 1000–1400 MHz) és VIA Cyrix III/C3 (500–1200 MHz) 

 

25. ábra Socket 370 tokozás 
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4.7.2 Socket 478 

A Socket 478 egy 478 tűs, ZIF (Zero Insertion Force, jelentése erőszakmentes beszere-

lés) PGA típusú foglalat, mely fogadja az összes Northwood magos Pentium 4-et és Cele-

ront, az első Prescott magos Pentium 4-eket és a Prescott magos Celeronokat, néhány 

Willamette Celeront és Pentium 4-et, a korai Pentium Extreme Editionokat maximum 

2MB harmadszintű gyorsító tárral és néhány Core Duo-t támogat.  

A Socket 478 olcsó és drága processzorokat egyaránt támogat, a rövid életű Socket 423 

leváltására is született. A Socket 478-as alaplapok főként DDRRAM támogatásúak, de 

létezik RDRAM és SDRAM-os is.  

4.7.3 Socket 754 

A Socket 754-es processzorfoglalatot az AMD 2003 őszén mutattat be az Athlon XP 

platform utódjául szolgáló AMD 64 első foglalataként. 

Az AMD a Socket 754-et mint olcsó árkategóriás foglalatot fejlesztette ki. A közép-, il-

letve felsőkategóriás gépekbe inkább a Socket 939-et (illetve újabban a Socket AM2-t) 

ajánlotta, a Socket 754 sokáig a felsőkategóriás mobilprocesszorok foglalataként is szol-

gálhatott alacsony feszültségtartománya miatt (0,8-1,5 V).  

 

26. ábra Socket 754 tokozás 

4.7.4 Socket 939 

A Socket 939 egy 939 tűs ZIF PGA foglalat, mely támogatja az 1,35–1,5 V-os magfe-

szültségű AMD Athlon 64, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX Sempron processzorokat, ezeken 

kívül fogadja az AMD Opteron 1xx-as széria tagjait. A Socket 939-et az AMD 2004 júniu-
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sában indított útjára a Socket 754 leváltására, utódja a Socket AM2, mely 2006 májusában 

jelent meg. Egy éskétmagos processzorok készültek Socket 939 tokozással. 

Támogatja a kétcsatornás DDR RAM-okat, maximális 6,4 GB/s memória-sávszé-

lességgel, a 3DNow!-t, az SSE-t, és az „E” és újabb revíziók az SSE2-t is. A foglalatba 

illeszkedő processzorok 64 kB első szintű, és magonként 512 kB vagy 1 MB másodszintű 

gyorsító tárral rendelkeznek. 

 

27. ábra Socket 939 tokozás 

4.7.5 Socket AM2 

Az eredeti Socket M2 névről Socket AM2-re keresztelt PGA-ZIF típusú CPU-foglalat 

940 érintkezővel rendelkezik. A 2006 májusában bemutatott foglalat CPGA (Ceramic Pin 

Grid Array), illetve OPGA (Organic Pin Grid Array) gyártási technológiával készül. A 

rendszerbusz 200 MHz (rendszer-órajel) vagy 1 GHz (Hyper-Transport) lehet. Támogatott 

processzorok: Athlon 64, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Sempron, Opteron. 

4.7.6 Socket T (LGA775) 

Az LGA775 néven is ismert Socket T az Intel egyik legfejlettebb CPU-foglalata. Az 

LGA típusú foglalat Flip-Chip Land Grid Array gyártási technológiával készül. 775 érint-

kezője van. A rendszerbusz 533, 800, 1066 vagy 1333 MT/s, sebességű lehet. Támogatott 

processzorok: Intel Pentium 4 (2,66 – 3,80 GHz), Intel Celeron D (2,53 – 3,46 GHz), Intel 

Pentium 4 Extreme Edition (3,20 – 3,73 GHz), Intel Pentium D (2,66 – 3,60 GHz), Intel 

Pentium 

Extreme Edition (3,20 – 3,73 GHz), Intel Core 2 Duo (1,60 – 2,67 GHz), Intel Core 2 

Extreme (2,66 – 2,93 GHz). 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=3DNow%21&action=edit&redlink=1
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28. ábra Socket T 

4.8 ÖSSZEFOGLALÁS 

A processzor feladata a számítógép összes egységének irányítása. Egy mai processzor 

öt részre tagolható: vezérlőegység, aritmetikai és logikai egység, regiszterek, gyorsító tár, 

társprocesszor. Működésüket befolyásolja milyen építési elv alapján készültek (CISC, 

RISC). A gyártók különböző módon segíthetik a programozók munkáját, például különbö-

ző utasításkészletek használatát teszik lehetővé, vagy olyan technológiákat hoznak létre 

(Hyper-Threading) melyek a processzorok sebességét növelik. 

4.9 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

Mi a mikroprocesszor feladata? 

Sorolja fel a processzor funkcionális részeit! Mi ezen részek feladata? 

Milyen processzorépítési architektúrákat ismer? 

Mi a gyorsító utasításkészletek feladata? 

Mi a Hyper-Threading technológia lényege? 

Milyen foglalat típusokat ismer? 
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5. A PROCESSZOROK GENERÁCIÓI 

5.1 CÉLKITŰZÉS 

A lecke elsődleges célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a processzorok fejlesztésének 

múlt- és jövőbeli fejlesztési trendjeit, illetve azokat a technológiákat melyek a fejlesztés 

irányvonalát meghatározzák. A lecke további részében összefoglaljuk a processzorok tör-

téneti fejlődését a gyártók szempontjából.  

5.2 TARTALOM 

A processzorok fejlesztési lehetőségei  

Intel processzorok  

AMD processzorok  

Az AMD új fejlesztései 

5.3 A PROCESSZOROK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI 

Az Intel a kezdetektől meghatározta a processzorok fejlesztésének irányát és ütemét. A 

technológia fejlődésével realitássá vált kezdeti elv, hogy kétévente megduplázódik a tran-

zisztorok száma (Moore törvénye) a processzorra is igaznak bizonyultak, de mára ez a 

tendencia megváltozott. A fejlődés egyik kulcsa tehát a tranzisztorok számának növelése, 

ami lehetővé tette azt, hogy ma már akár 1 milliárd tranzisztor fél el egy lapkán, bár ez 

csak következménye volt annak sok technikai újításnak, amit a processzorok fejlesztése 

során bevezettek. 

A fejlesztés során az első legfontosabb újítás a társprocesszor megjelenése volt. A pro-

cesszorok programozhatóságát segítette a különböző gyorsító utasításkészletek megjelené-

se (MMX, 3DNow! SSE-SSE4) melyek elsősorban a nagy számítási igényű programok 

futását tették könnyebbé. Ezek a technológiák tették lehetővé a CISC és RISC architektúra 

használatát. Komoly technikai lépcsőt jelentett a Hyper-Threading technológia megjelené-

se, amelynek az eredménye (optimális körülmények között) a gyorsabb végrehajtás. 

Egy másik fejlesztési irány az adatátvitel gyorsítása volt az operatív tár és a processzor 

között, vagyis a Cache (gyorsítótár) megjelenése volt. Az operatív memória viszonylag 

lassú működése miatt a processzornak várakoznia kellene („wait state”) a memóriából 

érkező adatra vagy utasításra, vagy arra, hogy az eredmény beíródjon a memóriába, ha az 

adatokat nem tárolná az adat cache. Ma háromszintű cache memóriákat különböztetünk 

meg (L1, L2, L3).  

Végül a legkézenfekvőbb irány az órajel-frekvencia növelése. Az órajel a processzor 

belső órájának sebessége, amely meghatározza, hogy a processzor milyen gyorsan tudja 

feldolgozni az adatokat. Az órajelet jellemzően GHz-ben (gigahertz vagy milliárd impul-

zus/másodperc) mérik. A processzor ennek alapján végzi el az utasításokat. Az órajel nö-

velése egy idő után problémát jelent, mivel a mikroprocesszorok csak bizonyos órajelig 

tudnak hibátlanul és megbízhatóan (max. 4,5–5 GHz) dolgozni. 

A processzor sebességét, vagyis hogy mennyi utasítást képes a processzor elvégezni 

másodpercenként MIPS-ben adjuk meg, (Million Instruction Per Second) vagyis 

1 MIPS=1 000 000 utasítás/másodperc.  
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Az integrálhatóság további lehetősége a gyártási technológia fejlesztése, ami azt jelenti, 

hogy a tranzisztorokat és az egyes egységeket összekötő vezetékek átmérőjét folyamatosan 

csökkentették. Ez a mikrométeres ármérőtől indult, (pl.: Pentium I. 0,8 µm) ami a méter 

milliomod része. Ma már a nanométeres szálak a jellemzőek (pl: Intel Itanium 180 nm= 

0,18 µm) ami a méter milliárdod részét jelenti, ez szubatomi méreteket jelent. 

Napjainkban tovább folynak a fejlesztések. Az órajel-frekvencia problémát megoldandó 

többmagos processzorokat (akár 12 mag AMD Opteron X12 6176 SE) hoznak forgalomba, 

relatíve kisebb, (2,3 GHz) órajellel.  

További fejlesztési lehetőséget kínál, hogy egyre több architektúrában nagyfokú integ-

rációt valósítanak meg, például az Intel I3-as processzorai tartalmaznak egy PCIe és me-

mória kontrollert valamint egy grafikus processzort (GPU) is, ami a kis adatátviteli távol-

ság miatt kiválóan megfelel a HD multimédiás és 3D-s grafikai igényeknek. 

Fontos trend az energiatakarékosság is. A gyártók törekednek az egyre kisebb energia-

fogyasztású processzorok fejlesztésére, hiszen az utóbbi időben az asztali gépeket a hor-

dozhatóak váltják fel, és ezeknél fontos a vezeték nélküli üzemidő, ami egyes típusoknál 

nyolc óra is lehet. Ezt jelentősen támogatja, ha processzor 30 W alatti teljesítményű. Ilyen 

fejlesztés volt az Intel Pentium M processzor, Centrino technológiával 27 W-os fogyasz-

tással.  

A fejlődés tehát töretlen, a fejlesztők harcából mi felhasználók kerülhetünk ki győztesen. 

5.4 AZ INTEL PROCESSZOROK 

A világ legnagyobb félvezető gyártója az Intel. Az 1968-ban alapított cégóriás neve az 

Integrated Electronics Corporation elnevezésből képzett mozaikszó. 

Az Intel a CPU-k mellett csipkészletek, alaplapok, különféle memóriák, sőt szoftverek 

fejlesztésével foglalkozik. A manapság széles körben elterjedt személyi számítógépek pro-

cesszorai között éppúgy gyakran találkozhatunk Intel processzorral, mint a szerverek vagy 

a laptopok körében. A PC-k sikertörténetében kiemelkedő szerepe volt az Intel processzo-

rainak és ezzel egy iparág megteremtésének. 

A cég 2008-as jövedelme közel 60 milliárd amerikai dollár volt, a munkatársak száma a 

kezdeti 6 helyett mára közel 100 ezer fő. 

A továbbiakban az Intel processzorok legfontosabb típusait és fejlesztési állomásait mu-

tatjuk be.  

5.4.1 Intel 4004 

Az Intel Corporation 1971. november 15-én megjelent 4 bites mikroprocesszora az Intel 

4004. Tulajdonképpen ezt a CPU-t nevezhetjük a világ első, kereskedelmi forgalomba 

kerülő egy csipes mikroprocesszorának. 

Habár eredetileg számológépekhez tervezték a 4004-es rövid időn belül megjelent más 

alkalmazásokban is, átvéve az egyszerű logikai csipek helyét.  
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29. ábra Intel 4004-es mikroprocesszor 

5.4.2 Intel 8008 

Az 1972-ben mutatkozott be CPU az első 8 bites processzor eresztelt CPU* az első 8 

bites processzor, ami 3300 tranzisztort tartalmazott. Első változatai 0,5 MHz-en működtek, 

a későbbiekben ez 0,8 MHz-re emelkedett.  

A 8008 egyidejűleg 8 bitet tudott feldolgozni, így a valós idejű feldolgozásban az elő-

dökhöz képest 3-4-szeres teljesítményt ért el. 

5.4.3 Intel 8080 

Az 1974 áprilisában bemutatott 8 bites Intel 8080 2 MHz-en futott. Ez volt az első iga-

zán széles körben használható tervezésű mikroprocesszor. Az Intel 8008 utóda a Computer 

Terminal Corporation által tervezett utasításkészletet használta. Nagyméretű, 40 pines DIP 

foglalata 16 bites cím-buszt és 8 bites adatbuszt támogatott, amivel 64 KB memóriát egy-

szerűen el lehetett érni. 

5.4.4 Intel 8086 

Az Intel 1978-ban megjelent 16 bites mikroprocesszora az x86 architektúra első példá-

nya, a 8086. 20 bites címbusza volt, 1 MB memória) megcímzéséhez. 16 bites adatbusza 

volt (egyetlen művelet alatt 16 bit adatot ért el). 4,77–10 MHz közötti órajellel működött. 

A 8086 nem tartalmazott lebegőpontos számításokat, de képes volt matematikai társ-

processzor kezelésére.  

5.4.5 Intel 8088 

Az i8088 volt az IBM PC első hivatalos processzora, 29 ezer tarnzisztorral 4,77 

MHz-es sebességgel. Megjelenése az PC első generációját is jelentette XT vagy Extended 

Technology néven. 

 

30. ábra Intel 8088 1978-ból 
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2. Az Intel processzorok jellemzői (1971-1979) 

Név, 

típus 

Megjelenés 

éve 

Tranzisztorok 

száma 
Órajel Foglalat Egyéb 

4004 1971 2250 740 KHz 
16 pines 

CERDIP 
 

8008 1972 3300 0,8 MHz   

8080 1974 5000  40 pines DIP  

8086 1978 29000 4,77-10 MHz 40 pines DIP 
x86 architektúra 

megjelenése 

8088 1979 29000 4,77-10 MHz 

40 pines DIP, 

vagy 44 pines 

PLCC 

IBM PC pro-

cesszora  

16 bites adat és 

címbusz 

 

5.4.6 Intel 80286 

Az Intel 1982. február 1-jén bemutatott x86-os családba tartozó 16 bites processzora a 

80286 Az eredeti változat 6, illetve 8 MHz-es volt, amit később 12,5 MHz-re gyorsítottak. 

Az 1980-as évek közepén és a 1990-es évek elején széles körben használták az IBC PC 

kompatibilis számítógépek körében. 

Elődjéhez képes az órajelhez viszonyított teljesítménynövekedés több mint kétszeres (a 

legnagyobb az x86-os processzorok történetében). Az összetett címszámítások kevesebb 

órajel ciklust igényeltek, mert azokat a 286-os processzor speciális áramköre végezte el. A 

80286 már támogatta a párhuzamos feldolgozást, a multitask alkalmazásokat, a valós idejű 

folyamat-vezérlést és a több felhasználós rendszereket. 

Az előrelépést jelzi az elnevezés is, hiszen a korábbi processzorokat XT, a 286-ot és 

utódait AT (Advanced Technology) névvel JELÖLIK, ami egyben a PC-k második gene-

rációját is jelenti. 

 

31. ábra Intel 80286, 1985-ből 
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5.4.7 Intel 80386 (386SX, 386DX) 

Nagy mérföldkő az Intel processzorok történetében a 80386. Rengeteg személyi számí-

tógép CPU-ja volt 1986-tól az 1990-es évek közepéig, i386 néven terjedt el.  

A 386 már nem az elődökre építkezett, hanem teljesen új, 32 bites architektúrájú mik-

roprocesszor. Lapozási címfordítója egyszerűbbé tette a virtuális memóriát használó ope-

rációs rendszerek kezelését. 

A processzornak három működési módja a valós, a védett és a virtuális mód.  

A 80386-os processzornak több változata létezett. A 80386SX egy olcsóbb piaci válto-

zat volt: ezt úgy érték el, hogy bár belsőleg 32, külsőleg viszont csupán 16 bites volt A 

félreértések elkerülése végett az eredeti 80386-ost átkeresztelték 80386DX-re. Bár volt 

lehetőség a 80387-es matematikai társprocesszor használatára, EREDENDŐEN a 386-

osok nem tartalmazták, ellentétben a későbbi 80486-ossal, aminél a DX változat lebegő-

pontos egységet is tartalmazott (ott az SX változatnál le volt tiltva).  

A csip beágyazott változatát, a 386EX-et, az űrkutatásokhoz is felhasználták (pl. Hubb-

le űrteleszkóp). 

Az első számítógép, amiben felhasználták a 386-os processzort, a Compaq cég terméke 

volt, az akkoriban domináns IBM helyett, ami korábbi CPU-kat gyártott. A Compaq 386 

PC kulcsfontosságú volt a „klón”-ipar elindulásában. 1991 márciusában – a jogi akadályok 

legyőzése után – az AMD is bemutatott egy kompatibilis processzort, Am386 néven. Ezzel 

lett vége az Intel 32 bites 386-kategóriás CPU-val kivívott egyeduralmának. 

 

32. ábra Intel 80386 1985-ből 

5.4.8 Intel 80486 (486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4) 

Az Intel 80386 utóda a 80486, röviden 486 vagy i486, ami az x86-os család újabb tagja. 

32 bites skaláris CISC mikroprocesszor az AT gépek harmadik generációja. 

Hardveres szempontból a 486-os CPU óriási újítás. Beépített egyesített művelet- és 

adatgyorsítója, továbbfejlesztett busz-interfésze, virtuális memória-kezelője, a DX model-

leknek pedig opcionális lebegőpontos egysége (FPU) is volt. Optimális esetben órajelen-
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ként egy művelet futtatása lehetséges (pipelining technológia), így azonos órajel mellett 

durván a duplája a teljesítménye a 486-osnak, mint elődjének (bár a legolcsóbb 486-os 

CPU-k lassabbak voltak, mint a leggyorsabb 386-osok). 

A 486-os mikroprocesszor 32 bites adatbusszal és 32 bites címbusszal rendelkezett (4 × 

30 pines SIMM / 1 x 72 pines SIMM). A megcímezhető memória legfeljebb 4 GB. 

A 486-os változatai: 

− Intel 80486 OverDrive: az i486SX, i486SX2, i486DX2 vagy i486DX4 „továbbfej-

lesztett
”
 változata (egyes verziók eltérő lábkiosztásúak és feszültségűek voltak, 

mint „normál” társaik) 

− Intel 80486DX2: a belső órajel a kétszerese a külsőének 

− Intel 80486DX4: a belső órajel a háromszorosa a külsőének (nem négyszerese, 

ahogy gondolnánk, ugyanis volt egy DX3 is, ahol egy az arány 2,5-szeres volt, de 

ezt sohasem mutatták be a nagyközönségnek) 

− Intel 80486SL: az i486SX energiatakarékos változata, elsősorban hordozható szá-

mítógépekhez 

− Intel 80486SX: I486DX letiltott lebegőpontos egységgel 

− Intel 80487: i486DX némileg eltérő lábkiosztással. Az i486SX rend-szerekhez 

használható lebegőpontos egységként. 

Az i486 tipikus órajelei: 16, 20, 25, 33, 40, 50, 66, 75, 100 MHz (bár utóbbiak már nem 

teljesen stabilak). A legelterjedtebb csúcs 486-os CPU a 66 MHz-es volt. 

Az Intel 486-os mikroprocesszoraival kompatibilis CPU-kat más cégek is gyártottak, 

így az AMD, a Chips and Technologies (C&T), a Cyrix, az IBM, a Texas Instruments (TI). 

Az első 486-os rendszerek 8 vagy 16 bites ISA kártyafoglalatokkal voltak felszerelve. 

A későbbiekben megjelentek a VLB-k (VESA Local Bus), elsősorban merevlemez-

vezérlőkhöz és videokártyákhoz. Az utolsó 486-os alaplapok már PCI bővítő foglalatokat 

is kínáltak. 

 

33. ábra Intel 80486 1989-ből 
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3. Az Intel processzorok jellemzői (1982–1994) 

Név, típus Megje-

lenés éve 

Tranziszto-

rok száma 

Órajel  

MHz 

Foglalat Egyéb 

80286 1982 134.000 6-12,5  132 PIN 

PGA 

multiask kezelése 

80386 DX 1985 275.000 16-40  132 PIN 

PGA 

32 bites adatbusz 

80386 SX 1988 275.000 16-33  100 PIN 

PQFP 

csak 16 bites adatbusz 

i486DX 1989 1,2 millió 25-50  PGA (socket 

1, 2, 3), 

32 bites CISC processzor, 

FPU és Co-proc megjele-

nik  

i486 SX 1991 1,185 millió 16-33  PGA (socket 

1, 2, 3), 

FPU letiltva 

i486 DX2 1992 1,2 millió 50-80  PGA (socket 

1, 2, 3), 

a belső órajel kétszerese a 

külsőének 

i486 DX4 1994 1,6 millió 75-100  196-pin 

PQFP 

a belső órajel kétszerese a 

külsőének 

5.4.9 Intel Pentium I. 

Az Intel ötödik generációs x86 architektúrájú mikroprocesszora a Pentium. 1993. már-

cius 22-én jelent meg, a 486-os processzorcsalád utódaként. Eredeti neve i586 vagy 80586 

volt, de a jogi viták elkerülése végett a cég felhagyott a szám alapú védjegyek használatá-

val. Idővel a Pentium nevű processzorok egész családja alakult ki (egészen a Core 2 pro-

cesszorok 2006-os megjelenéséig), az utódgenerációk jelölésére (Pro, II, III, 4, M, D, 

Extreme Edition). 

A Pentium fő újításai a 486-os elődökhöz képest: 

− Szuperskaláris architektúra: lehetővé teszi egy órajel alatt több utasítás végrehajtá-

sát. 

− 64 bites adatút (ez nem azt jelenti, hogy az eredeti Pentium képes 64 bites alkal-

mazások futtatására, hiszen a regiszterei csak 32 bitesek). 

− MMX műveletek: csak a későbbi modellekre jellemző multimédiás kiterjesztések 

(MultiMedia eXtensions). 

− Az azonos órajelű 486-os processzorokhoz képest a Pentium közel kétszeres se-

bességet ért el. 

5.4.10 Intel Pentium Pro 

Az Intel 6. generációs ×86 architektúrája eredetileg a Pentium leváltására készült volna, 

de kisebb szerephez jutott és szerverek, professzionális munkaállomások mikroprocesszora 

lett. A meglehetősen nagyméretű, négyszögletes Socket 8 aljzat fogadta. 

Pentium Pro (P6) az első generációja annak a processzorcsaládnak, amivel a cég a kö-

vetkező évtizedbe lépett.  

A 32 bites kódok futtatásában a Pentium Pro jelentős, akár 25–35% körüli sebesség-

növekedést ért el a Pentiumhoz képest, a 16 bites kódoknál viszont csak mindössze 20%-
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ot. Az akkoriban használatos MS-DOS, Windows 3.x és társaik 16 bitesek voltak, de az 

időközben megjelent Windows 95 sok része is 16 bites volt. Ebből kifolyólag nem lehetett 

értékelni a Pentium Pro árnövekedését a Pentium processzorhoz képest.  

Elnevezésével ellentétben a Pentium Pro egy teljesen új architektúrát képviselt. RISC 

technológiákat használt, először az x86-os processzorok történetében. Emellett bővített L2 

gyorsítótár, sorrenden kívüli futtatás és szélesebb (36 bites) címbusz jellemezte. 

 

34. ábra Intel Pentium PRO 

5.4.11 Intel Pentium MMX 

1997-ben mutatták be az Intel 5. generációs mikroprocesszorát, ami a korábbi model-

lekkel való kompatibilitás megtartása mellett a 486-os processzorokhoz képest az alábbi 

főbb újításokkal rendelkezett: 

− duál processzor-támogatás 

− szuperskaláris architektúra (a Pentiumhoz hasonlóan) 

− továbbfejlesztett lebegőpontos egység 

− tápellátás-menedzselés 

− különválasztott, 16 KB-os kód- és 16 KB-os adat-cache  

− 3,3 V bemeneti/kimeneti szint (2,8 V tápfeszültség) 

Az MMX elnevezés a „multimédiás kiterjesztésekre” utal (MultiMedia eXtensions) A 

0,35 µm-es gyártási technológiával készült processzor 4,5 millió tranzisztort tartalmazott, 

32 (64) bites adatbusszal rendelkezett. A 296 lábú csipet Socket 7 aljzat fogadta. Átlagos 

órajele 166 MHz körüli, buszfrekvenciája 66 MHz. 
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35. ábra Intel Pentium MMX 

5.4.12 Intel Pentium II 

Az Intel 1997. május 7-én bemutatott x86-os architektúrájú mikroprocesszora a Penti-

um II. Az elsőként a Pentium Prohoz használt P6 mag módosításán alapuló csip továbbfej-

lesztett 16 bites feldolgozással és MMX SIMD utasításkészlettel lett ellátva (utóbbit már a 

Pentium MMX-nél bemutatták). 

Az eredeti Klamath nevű Pentium II 233, illetve 266 MHz-en működött. 0,35 µm-es 

gyártási technológiával készült, de meglehetősen melegedett.  

1997 végére kiadták a 300 MHz-es változatot is. Az 1998 januárjában bemutatott 

Deschutes Pentium II. A 0,25 µm-es technológiával készült processzor már lényegesen 

kevésbé, melegedett, mint elődje és némi teljesítménynövekedést nyújtott a 100 MHz-esre 

növelt busz is.  

1998-ban megjelentek a 266, 300, 350, 400 és 450 MHz-es változatok is. 

A Pentium és Pentium Pro processzorokhoz képest nagy változás, hogy a Pentium II 

nem foglalat alapú, hanem aljzat jellegű csatlakozást tett lehetővé. Az egyik oldalon egy 

rögzített vagy eltávolítható hűtőborda volt, ami egyes esetekben saját ventilátort is hasz-

nált.  

A Pentium II legalacsonyabb kategóriájú változatai Celeron néven jelentek meg, kismé-

retű gyorsító tárral (vagy anélkül). A cache elhagyásának egy előnye is volt (az alacso-

nyabb ár mellett): a kisebb érzékenység a „meghúzatásra
”
 (overclocking). Ennek eredmé-

nye viszont az lett, hogy az órajel növekedésével a teljesítmény viszonylagosan 

növekedett, de több hő is keletkezett.  
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36. ábra Intel Pentium II 

5.4.13 Intel Celeron I 

A Celeron elnevezés nem egyetlen csipet jelöl, hanem az Intel x86-os mikroprocesszo-

rainak kedvező árú változatát. Az első ilyen CPU az 1998 áprilisában bemutatott, Pentium 

II magra épülő Celeron volt. Később készült a Pentium III, Pentium 4 és Pentium M pro-

cesszorokból is Celeron változat. A legtöbb átlagos felhasználói igénynek tökéletesen meg-

felelő processzorokról van szó. Például a kivételesen nagy számítási igényű grafikus mo-

dellezési vagy játékprogramoknál van jelentősége annak, hogy a normál vagy a Celeron 

változatú CPU-t használjuk. A „butított” processzor-család elsősorban alacsony ára miatt 

válhatott népszerűvé. 

Az első Celeron a Covington kódnevű, 266 MHz-es Pentium II másodszintű gyorsító 

tár nélkül jelent meg. Az Intel mérnökei kicsit túllőttek a célon, ugyanis ezen processzor 

teljesítménye nem a legmegfelelőbb. Ezért később kiadták a Mendocino nevű csipet, ami-

nek teljesítménye olyannyira jóra sikeredett, hogy már attól kellett félnie a cégnek, hogy 

veszélyezteti a Pentium II piacát. A teljesítménynövekedés kulcsa a másodszintű cache 

volt (128 KB).  

 

37. ábra Intel Celeron 
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5.4.14 Intel Celeron A 

1998 augusztusában ezt követte a Mendocino kódnevű csip, melyben már volt beépített 

másodlagos cache, igaz, csak 128 KB-os. Az első modell 1999-ben jelent meg, 300 MHz-

es volt, de teljesítménye jócskán túlszárnyalta elődjét. Épp ezért megkülönböztetésként ezt 

a processzort Celeron 300A-nak hívták. Ez a típus különösen népszerűvé vált a tuningolók 

körében, ugyanis minden különösebb megerőltetés nélkül stabilan futott akár 450 MHz-en 

is. Később megjelentek a hasonlóan jó képességű utódok, 333-366-400-433-466-500-533 

MHz-en, 66 MHz-es FSB-vel. 466 MHz-ig még Slot 1-es kivitelben is árulták, ám a fölött 

már kizárólag Socket 370 (PPGA) variánsai készültek. 

5.4.15 Intel Pentium III 

Az Intel x86-os architektúrájú, 1999. február 26-án bemutatott mikroprocesszora a Pen-

tium III. A legelső változatok a korai Pentium II-re hasonlítottak. A legnagyobb eltérés az 

SSE utasítás készlet megjelenése és a gyártás során a csipbe integrált szériaszám volt. Az 

elődhöz hasonlóan a Pentium III-ból is készült low-end és high-end változat. A Pentium III 

tervezet továbbfejlesztett változata a Pentium M. 

A Pentium III korai változata a kísérleti jelleggel készített Katmai magosak voltak és 

0,25 µm-es gyártási technológiával készült. A fejlesztést az SSE műveletek bevezetése, 

valamint a továbbfejlesztett L1 gyorsító tár vezérlő jelentette. Utóbbi a legutolsó PII-khöz 

képest csupán kisebb teljesítményjavulást eredményezett. Eredetileg 450 és 500 MHz-es 

változatban jelent meg, amit 1999 májusában az 550, ugyanezen év augusztusában pedig a 

600 MHz-es verzió követte. Ezek 100 MHz-es rendszerbuszt használtak. Az 1999 szept-

emberében kiadott 533B és 600B már nemcsak az órajelben (533, illetve 600 MHz) tért el 

az elődöktől, de a rendszer is 133 MHz-esre nőtt. 

A Pentium III második változata a Coppermine a Katmaihoz képest jelentős teljesít-

ménynövekedést ért el integrált, teljes sebességű, 256 KB-os L2 szintű gyorsító tárával. A 

versenytárs AMD Athlon processzorának megjelenésére az Intel a mikroprocesszor belse-

jét is újratervezte, a párhuzamos feldolgozási lehetőségek bővítésével. Az órajelenkénti 

teljesítménynövekedés jelentős, mintegy 30%-os lett. Gyártási technológiája 0,18 µm-es. 

Az 1999 októberében bemutatott Pentium III Coppermine 500, 533, 550, 600, 650, 667, 

700 és 733 MHz-es változatokban készült.  

Az 1999 decembere és 2000 májusa között kiadott verziók tovább növelték az órajelet, 

750, 800, 850, 866, 900, 933 és 1000 MHz-re. A rendszerbusz 100, illetve 133 MHz-es 

volt. 

A Pentium III harmadik változata a Tualatin. Eredetileg a cég új, 0,13 µm-es gyártási 

technológiájának próbájaként jelent meg. Teljesítménye jónak számított, elsősorban szer-

verekben alkalmazták őket, különösen a fél MB L2 gyorsító tárral felszerelt változatokat 

(Pentium III-S). 2002 elejéig a Pentium III Tualatinból 1,0, 1,13, 1,2, 1,26, 1,33 és 1,4 

GHz-es változatok készültek. 
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38. ábra Intel Pentium III 

5.4.16 Intel Celeron II  

A Celeron processzorcsalád következő fontos állomása a Celeron II néven is ismert 

Coppermine 128 megjelenése volt. A Pentium III Coppermine CPU-n alapuló csip 2000 

márciusában jelent meg. Jelentős fejlesztések azonban nem történtek, a 66 MT/s sebességű 

busz és a 66 MHz-es RAM nem volt túlságosan versenyképes. Ezen korlátok miatt a na-

gyobb órajelű változatok között nem volt túl nagy különbség. (Az 566 MHz-es változatot 

850 MHz-re, a 600 MHz-eset 900 MHz-re, „meghúzatva” nyújtották a legjobb teljesít-

ményt, különösebb melegedés vagy megnövekedett fogyasztás nélkül.) 2001. január 3-án 

az Intel a fenti okok miatt átállt a 100 MT/s sebességű buszra. Megjelent a 800, 850, 900, 

950, 1000 és 1100 MHz-es változat is. 

A következő tag a Celeron-sorozatban a Pentium III Tualatin magra épült Tualeron. 

1000, 1100, 1200, 1300 és 1400 MHz-es modellek készültek a 0,13 µm-es technológiával. 

A Pentium III Tualatin 133 MT/s sebességű busza helyett a Tualeron csak 100 MT/s se-

bességű busszal rendelkezett. 

 

39. ábra Intel Celeron II 
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4. Az Intel processzorok jellemzői (1993–2003) 

Név, típus Megjele-

nés éve 

Tranziszto-

rok száma 

órajel MHz Technológia 

µm 

Foglalat Egyéb 

Pentium I  1993 3,1-3,3 millió 60-200  0,80 Socket 5 

Socket 7 

5. generációs x86 

architektúra P5, P54 

kód 

Pentium Pro 1995 5,5 millió 150-200  0,50-0,35 Socket 8  

Pentium 

MMX 

1997 4,5 millió 166-233  0,35 Socket 7 P55 kód 

Pentium II 1997 7,5 millió 200-450  0,35 Slot1 Klamath Descutes 

magok 

Celeron  1998 7,5 millió 266-450  0,35 Slot1, 

Socket 370 

L2 kisebb vagy 

hiányzik, overlock 

lehetősége 

Covington, magok 

Celeron A 1999 7,5 millió 300-533  0,35 Slot1, 

Socket 370 

Mendochino mag jól 

tuningolható volt 

Pentium III. 1999 9,5 millió 0,6-1,4 GHz 0,25 

0,13 (Tualatin) 

Slot2 Slot2 SSE, háromszintű 

gyorsító tár 

256 L2 a magban 

Katmai, Coppermine 

Tualatin magokkal 

Celeron II. 2000 9,5 millió 1,3-1,4 GHz 0,13 Socket 370 Coppermine,Tualatin, 

Prescott mag 

Itanium 

Itanium 2 

2001 

2003 

 

220 millió 

 

733-800 

900-1.73GHz 

0,18 

 

PAC418 

LGA1248 

Merced mag, 64 bites, 

L2 2MB, L3 4MB, 

szerverekbennem túl 

sikeres 

5.4.17 Intel Pentium 4 

Az Intel 7. generációs x86 architektúrájú mikroprocesszora a Pentium 4. Az 1995-ös 

Pentium Pro óta ez volt az első teljesen új tervezet (ún. Netburst architektúra). Az új mikro 

architektúra révén, igen nagy frekvenciák elérése vált lehetővé. Újdonsága az SSE2 utasí-

tás-készlet, valamint a 64 bites lebegőpontos számítás. 

A Pentium 4 megjelenésekor találkozhattunk először az elődökhöz képest igen gyors 

(400 MT/s) rendszerbusszal. Bár 100 MHz-es órajelen alapult, a busz négyszeresre volt 

„pumpálva
”
, ami azt jelenti, hogy a maximális adatátviteli sebesség egy normál busz négy-

szerese lehetett. (A konkurens AMD Athlon processzora ekkoriban duplára „pumpált
”
 bu-

szával 266 MT/s sebességgel működött.) 

Az eredeti Pentium 4 Willamette 1,4 és 1,5 GHz-es változatokban készült, 0,18 µm-es 

gyártási technológiával és 2000 novemberében mutatták be Socket 423 platformon. Ké-

sőbb többféle, 1,3-2 GHz közötti változat is megjelent. (a későbbi változatoknál áttértek a 

Socket 478-ra). Megjelenését indokolta, hogy az AMD Athlon Thunderbird a késői Penti-

um III processzorokat lekörözte teljesítményben.  

2001 áprilisában került piacra az 1,7 GHz-es P4, ami az első jelentős teljesítményugrás 

volt a Pentium III-hoz képest. Szintén ez év júliusában dobták piacra az 1,6 és az 1,8 GHz-
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es modellt is, augusztusban pedig az 1,9 és 2 GHz-es változatot. Ekkor jelent meg az új 

csipkészlet, ami már támogatta az RDRAM-nál jóval olcsóbb (és lassabb) PC 133 

SDRAM-ot. 

2002 januárjában megjelent a 2,0 és 2,2 GHz-es Pentium 4 Northwood. A másodlagos 

gyorsító tár mérete 256 KB helyett 512 KB, a 42 millió tranzisztor helyét pedig 55 millió 

tranzisztor vette át. A gyártási technológia is teljesen új (0,13 µm). A kisebb méretű tran-

zisztorok használata révén magasabb órajel érhető el, ugyanazon órajelen pedig kevesebb 

hő keletkezik. 

2002 májusára a 400 MT/s buszsebességet 533 MT/s-re gyorsították. Ekkor jelent meg 

a 2,53 GHz-es változat, augusztusban a 2,6 és 2,8 GHz-es modellek, melyeket a novemberi 

3,06 GHz-es Pentium 4 követett. Utóbbi már támogatta a hiperszálazást (először a Xeonnál 

jelent meg; a processzor logóján a HT betűpáros jelezte – a Hyper Threading rövidítésé-

ből), ami lehetővé tette több szál egyidejű futtatását a processzor egyes részeinek megdup-

lázásával, ami az operációs rendszerben azt a látszatot kelthette, hogy két logikai procesz-

szorunk van. Ez a technológia minden Northwood processzorban jelen volt, de mindenhol 

letiltották, kivéve a 3,06 GHz-es modellt. 

2003 áprilisában a cég bemutatta a 800 MT/s sebességű rendszer-busszal rendelkező 

2,4 és 3 GHz-es modelleket.  

2003 júniusában megjelent a 3,2 GHz-es változat. A sort végül a 2004 elején kiadott 3,4 

GHz-es modell zárta. 

2003 szeptemberében az Intel fejlesztői fórumán bemutatták a Pentium 4 Extreme 

Edition-t (P4EE), épp egy héttel a rivális AMD Athlon 64 és Athlon 64 FX (AMD64 FX) 

processzora előtt. Maga a tervezet a Pentium 4-re hasonlított. Jelentős eltérés volt azonban 

a 2 MB-os harmadszintű gyorsító tár bevezetése. Ugyanazt a Gallatin magot tartalmazta, 

mint a Xeon MP, de Socket 603 helyett Socket 478-as aljzattal. Rendszerbusza 800 MT/s 

sebességű, ami kétszerese a Xeon MP-jének. LGA775 aljzatút is kiadtak. A nagy teljesít-

ményű processzort a cég saját állítása szerint elsősorban játékkedvelőknek szánta. 

Az új gyorsító tár megjelenése némileg ellentmondásos hatást váltott ki. Az irodai al-

kalmazásoknál az Extreme Edition valamivel lassabb volt a Northwoodnál. A Quake III és 

hasonló játékok kedvelői számára a gyorsító tár viszont kedvező volt. A legtöbbet a mul-

timédia-kódolás fejlődött, amivel nemcsak a Pentium 4-nél, de az Athlon 64-nél is gyor-

sabb lett. 

Kismértékű teljesítménynövekedést eredményezett a 2004 végén 800 MT/s-ról 1066 

MT/s-ra növelt buszsebesség. Az Extreme Editionből csak egyetlen Gallatin-alapú pro-

cesszor jelent meg (3,46 GHz-es modell), mielőtt áttértek volna a Prescott magra.  

A Pentium 4 Extreme Edition mikroprocesszort ne tévesszük össze egy későbbi, hason-

ló elnevezésű modellel, a Pentium Extreme Edition csippel, ami a kétmagos Pentium D 

processzoron alapul! 

A 2004. február 1-jén bemutatott Prescott magja első ízben használta a 90 nm-es gyár-

tási technológiát. Az Intel olyannyira átdolgozta a Pentium 4 mikro architektúráját, hogy 

néhány szakértő nem is értette, miért nem nevezték ezt a processzort Pentium 5-nek. A 

Prescott azonos órajelen is némileg gyorsabb, mint a Northwood. Multimédiás alkalmazá-

soknál, például video szerkesztésnél viszont egyértelmű a Prescott teljesítményelőnye 

elődjéhez képest. Az újfajta architektúra ráadásul nagyobb órajel elérését is lehetővé tette 

(a leggyorsabb Prescott 3,8 GHz-es).  



SZÁMÍTÓGÉPES KONFIGURÁCIÓK 

71 

Eredetileg kétféle Prescott-sorozat készült. Az E-sorozat 800 MT/s rendszerbusszal és 

hiperszálazás-támogatással, valamint az alacsony kategóriás A-sorozat 533 MT/s-os rend-

szerbusszal (hiperszálazás nélkül). Ezen processzoroknál nagy problémával szembesültek 

azok a felhasználók, akik Windows XP Service Pack 2-t telepítettek a gépükre, mert in-

kompatibilitások jelentkeztek a BIOS-szal (a rendszer nem volt képes elindulni). Az Intel a 

Microsofttal együtt próbált megoldást keresni a problémára. 

2005 első negyedévében jelent meg a Prescott 6x0 számú változata, Prescott 2M néven. 

Újdonsága a 64 bites technológia, és a 2 MB másodszintű gyorsító tár. Utóbbi azonban 

nem feltétlenül jelentett előnyt, hiszen a tétlenségi időt növelte, valamint EM64T módban 

a szóhossz mérete is megkétszereződött. 

A Pentium 4 utóda a 2005 közepén megjelent, túlzottan nagy fogyasztású Tejas lett (a 

2,8 GHz-es Tejas 150 W-os, az azonos órajelű Prescott kb. 100 W-jához képest). Netburst 

architektúra jellemzi. 

A Pentium 4 legutolsó utóda az Intel Core mikro architektúrán alapuló Conroe magot 

alkalmazó, 2006 júliusában megjelent Intel Core 2. Egy- és kétmagos változat is készült 

belőlük. 

 

40. ábra Intel Pentium 4 

5.4.18 Intel Pentium M 

A 2003 márciusában bemutatott, x86-os architektúrájú Pentium M az Intel Centrino 

platform részeként került fejlesztésre. Az M a mobilitásra utal, ugyanis laptop számítógé-

pekhez készült.  

A Pentium M első generációja nem a Pentium 4, hanem a Pentium III Tualatin terveze-

tét vette alapul. Elsődleges célja a kis fogyasztás, ami kulcsfontosságú az akkumulátor 

üzemidejének meghosszabbításában. 
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Az alacsony fogyasztás tehát a Pentium M nagy erőssége. A tétlenségben fogyasztott 5 

W, illetve a teljes terhelésnél fellépő 27 W-os fogyasztás kiváló, ezért is használták számos 

laptopban. 

Az első Pentium M, 130 nm-es gyártási technológiával készült, órajele 1,3 – 1,7 GHz, 

400 MT/s sebességű rendszerbusszal és 1 MB másodszintű gyorsító tárral. 

2004. május 10-én adta ki az Intel a továbbfejlesztett Pentium M-et, Dothan néven 90 

nm-es gyártási technológiával készült. A széria tagjai hozzávetőlegesen 140 millió tran-

zisztort tartalmaznak, melyek tekintélyes része a 2 MB-os gyorsító tárhoz szükséges. 2005 

júliusáig 1,0 és 2,26 GHz közötti modellek jelentek meg. 

 

41. ábra Intel Pentium M 

5.4.19 Intel Pentium D 

A korábbiakban a teljesítmény növelésének egyik fő formája az órajel növelése volt, de 

ez nem folytatható örökké. A teljesítmény a tranzisztorok számának növelésével is fokoz-

ható, például több processzormag alkalmazásával. Erre jó példa a Pentium D. 

Az első Pentium D csipet 2005. május 26-án mutatták be Smithfield kódnéven. Érde-

kessége, hogy két Pentium 4 Prescottot tartalmazott.  

Órajele 2,8 (820-as modell), 3,0 (830-as modell), illetve 3,2 GHz (840-es modell). 2006 

elején jelent meg a 805-ös modell, 2,66 GHz-es órajellel, 533 MT/s sebességű rendszer-

busszal. 90 nm-es gyártási technológiával készült. Magonként 1 MB másodszintű gyorsítót 

tartalmaz.  

A Pentium D processzorok újabb generációja a 2006 első negyedévében megjelent, 

Cedar Mill magpárra épülő Presler. Két házat tartalmaz. 65 nm-es gyártási technológiával 

készül. Ugyanazon csipkészletek támogatják, mint a Smithfieldet. Rendszerbuszának se-

bessége 800 MT/s, a két mag ezen keresztül kommunikál (hasonlóan a Smithfieldhez).  

5.4.20 Intel Pentium EE 

2005 második felében jelent meg az Intel fejlesztői fórumon a Pentium Extreme 

Edition. (A két Smithfield magos Pentium D-n alapuló, de hiperszálaszást is engedélyező 
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processzor használata esetén bármely operációs rendszer 4 db logikai processzort érzékel 

/2 fizikai x 2 virtuális mag/.)  

A meghúzatást is engedélyezi, mert nincs zárolva a szorzója. Léghűtéssel 3,8 GHz-ig 

stabilnak mondható. Rendszerbusza nagysebességű (1066 MT/s). 

 

42. ábra Intel Extreme Edition 

5. Az Intel processzorok jellemzői (2000-2005) 

Név, típus 
Megjelenés 

éve 

Tranziszto-

rok száma 

órajel 

GHz 

Technológia 

µm 
Foglalat Egyéb 

P4 2000 42 milló 1,3-2 0,18 Socket 423 

SSE2, 64 bit FPU 

400 MT/s FSB, 

Willemate mag 

P4 2002 55 milló 2,4-2,8 0,13 Socket 478 
512 L2 cache, 

533 MT/s FSB  

P4  2002 nov. 55 milló 3,06 0,13 Socket 478 

Hyper Threading techno-

lógia (2 virtuális 

procsszor) 

P4 Celeron 2002 55 milló 1,7-2,8  0,13 Socket 478 

Willamatte vagy 

Northwood mag DDR 

RAM 

P4  2005 125 milló 3,6-3,8 0,09 
Socket 478 

Socket T 

HT, MMX, SSE, SSE2, 

SSE3, 1 MB L2 Prescott 

mag 

Intel 

PentiumM 
2003 140 milló 1,3-1,6 0,13 0,09  

P3 Tualatin alapon 

később Dothan mag 

mobil processzor ala-

csony fogyasztással 27W 

IntelPentium

D 
2005 230 millió 2,8-3,6 0,09 – 0,06 LGA775 

2 külön Prescott mag 

Smithfileld kódnéven 

Intel Penti-

um EE 
2005 230 milló 3,8 0,09 – 0,06 LGA775 1066 MT/s FSB 
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5.4.21 Intel Xeon 

A Xeon az Intel kifejezetten szerverekhez készített mikroprocesszor-családja. Az első 

Xeon processzor az 1998-ban bemutatott Pentium II Xeon volt, ami a Pentium Pro helyét 

vette át. Alapja a P6 mikro-architektúra. A Pentium II-höz képest nagy eltérés volt a teljes 

sebességű, külső másodszintű gyorsítótár (512 KB, 1 MB vagy 2 MB). A Slot 2 foglalat 

fogadta és 100 MT/s, sebességű rendszerbusszal rendelkezett. 

A Pentium II Xeon utóda az 1999-es megjelenésű Pentium III Xeon. Az első, Tanner 

kódnevű processzor elődjétől nem igazán különbözött. Érdekesebb a második verzió, a 

Cascades, ami 133 MT/s sebességű buszával és 256 KB gyorsító tárával a Pentium III-ra 

hasonlított. Ebből készült a Cascades nevű 2 MB -os variáns, ami 1 vagy 2 MB másodszin-

tű gyorsítót tartalmazott. 

A 2001 közepén megjelent Xeon hagyta el először a Pentium nevet. Első változata 

használta az új NetBurst architektúrát. Munkaállomásokban kitűnően teljesített, de a szer-

verekben már kevésbé. Nem vált népszerűvé, már csak azért sem, mert drága RDRAM-ot 

igényelt.  

2002-ben adták ki a 130 nm-es technológiával készült Xeont, a Prestoniát. Ez már tá-

mogatta a hiperszálazást és fél MB másodszintű gyorsítója volt. A processzor szerverekben 

történő használatának támogatására hozták létre az E7500 csipkészletet, ami már a DDR 

SDRAM használatát is lehetővé tette. Nem sokkal később a rendszerbusz sebességét 533 

MT/s-ra növelték.  

2004-ben adták ki a Xeon Nocona kódnevű csipjét. A munkaállomásokhoz kitűnő 

E7525, illetve a szerverekhez készült E7520 és E7320 csipkészletek támogatásával elérhe-

tővé vált a PCI Express, a SATA és a DDR-II technológiák alkalmazása is.  

2005 áprilisában jelent meg a 64 bites Xeon MP.  

2005. október 10-én jelentette meg az Intel első kétmagos Xeonját, Paxville DP néven. 

Ez az Irwindale kétmagos változata, magonként 2 MB másodszintű gyorsító tárral. Órajele 

2,8 GHz, rendszerbusza 800 MT/s sebességű. 

2006. május 23-án jelent meg a 65 nm-es gyártási technológiával készült kétmagos 

Xeon, a Dempsey. Az 5030 és 5080 közötti modellszámú Xeonok órajele a 2,67 – 3,73 

GHz tartományba esik. Egyes csipek rendszerbuszának sebessége 667 MT/s, másoké 1066 

MT/s. Magonként 2 MB másodszintű gyorsító tárral van felszerelve. A Dempseynél jelent 

meg a Xeon processzorok új foglalata, a Socket J (más néven LGA 771). 

2006 nyarán jelent meg az első Intel Core mikro architektúrájú processzor, a 

Woodcrest. Az előző generáció 130 W-jához képest igen nagy előrelépés a Woodcrest 80 

W-os fogyasztása. Több változata jelent meg. Órajele 1,6 – 3 GHz közötti. Egyes modellek 

rendszerbusza már 1333 MHz-es. Foglalata az LGA 771.  

A legújabb 2010-es fejlesztések már a Core i7-nél megjelent Nehalem technológiára 

épülnek.  

A Nehalem-EX, más néven Beckton az Intel legerősebb lapkája, 8 magos, amelyek a 

Hyper-threadingnek köszönhetően párhuzamosan két utasításszál végrehajtására is képe-

sek. Az Intel kommunikációja rendre „akár 8” magról beszél, ami arra enged következtet-

ni, a Becktonból piacra kerülhetnek kevesebb aktivált magot tartalmazó változatok is. A 

nyolc maghoz összesen legfeljebb 24 megabájt egyesített L3 gyorsító tár tartozik, ennek 

köszönhetően a Beckton 2,3 milliárd tranzisztorból áll, de a 45 nanométeres gyártástechno-
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lógiának, illetve a Nehalem többi változatában megismert energiatakarékos technológiák-

nak köszönhetően a csip fogyasztása 130 watton tartható. 

 

43. ábra Intel Xeon 

5.4.22 Intel Core, Core 2, Core 2 Duo, i3, i5, i7 

Az Intel Core a 2006. január 5-én bemutatott Yonah kódnevű csipet takarja. A Penti-

um M helyét vette át a mobilprocesszorok piacán, hasonló architektúrával.  

A 65 nm-es gyártási technológiával készül és 151 millió tranzisztort tartalmaz. A Core 

Duo a világ első alacsony fogyasztású (< 25 W) kétmagos processzora. A 2 MB-os másod-

szintű gyorsítót pedig megosztja a két mag. A processzormag a csipkészlettel 667 MT/s 

sebességgel kommunikál. 

Mind a Core Duo, mind a Core Solo az FCPGA6 478 lábas kiosztását használja. A Core 

processzorok gyártásánál kétféle szempontot vesznek figyelembe: az egyik csoport a telje-

sítményre helyezi a hangsúlyt (T jelzés), a többi az alacsony fogyasztásra (L jelzés). 

A Core processzorok utóda az Intel Core 2, mely már nem kifejezetten a laptopokhoz 

lett tervezve, hanem asztali és laptop gépekhez egyaránt használható. 

A platform teljes pályafutása alatt megtartotta az LGA775 foglalatot, de közben 65 nm-

es gyártási technológiáról 45 nm-esre váltott. 

A nevek és típusok között legkönnyebben akkor boldogulunk, ha figyelmen kívül hagy-

juk a Celeron, Pentium és Core 2 típusneveket, csak az egy betűből és négy számból álló 

kódot figyeljük. Azért tehetjük meg ezt, mert a kétmagos Intel processzorok ugyanarra a 

Core 2 architektúrára épülnek, a három márkanév csak üzleti fogás. Core 2 Duo szériák 

csak órajelben, a rendszerbusz sebességében, a másodszintű gyorsító tár méretében, és 

persze árban különböznek. Mindegyik kétmagos, ezt a Celeronoknál és Pentiumoknál 

Dual-Core, a Core 2-nél Duo utótag jelzi a névben. Az E-betűt követő első szám jelöli a 

családot, a második a családon belüli elhelyezkedést (órajelet), az utolsó kettő pedig egyéb 

funkciókat, de ritkán használják (pl: Core 2 Duo E7400). 

Core 2 Duo CPU-család támogatja az SSE4.1 utasításkészletet, ami megfelelő szoftve-

res támogatással gyorsulást hozhat ugyan, de jelentős előrelépés valószínűtlen.  
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A Core 2 Quad processzorok négymagosak és elsősorban az L2 cache méretében kü-

lönböznek itt az L2 4-12MB, míg a Core 2 Duo esetében csak 3-6 MB. Mindegyikük tá-

mogatja a DDR3 memóriákat is.  

   

44. ábra Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo 

2010. elején jelentek meg a Core i3 2 magos processzorok. Ezek a központi egységek 

az elsők, melyek integrált GPU-t, vagyis grafikus magot tartalmaznak (733MHz) és integ-

rált DDR3 memóriavezérlőt is beépítettek. A Core i3 32 nm-es technológiával készül, az 

integrált grafikus magot és memóriavezérlőt a tokozáson belül, ám külön lapkában 45 nm-

es technológiával készítik. Órajelük 2,9 és 3,46 GHz közötti, az L3 cache 4 MB és támo-

gatják a Hyper Threading technológiát. Energiafogyasztásuk teljesítményükhöz képest 

csekély, mindössze 73 W. 

 

45. ábra Intel Core i3 

A Core i5 CPU-k két és négymagos változatban készülnek. 

A kétmagos változatok Clarkdale, míg a négymagosak Lynnfield kódnév alatt futnak. A 

Core i5 is olyan központi egység, amely grafikus gyorsító is egyben, azaz a kupak alatt két 

csip található, maga a CPU és egy GPU, mondhatjuk, hogy először a történelem folyamán 

– ha leszámítjuk a különböző beágyazott rendszerekbe szánt modelleket. A processzorba 
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integrált GPU a G45-ös csipkészlet grafikus gyorsítójának továbbfejlesztett változata. Az 

i5-ök háromcsatornás helyett már csak 128-bites, kétcsatornás DDR3-as memóriatámoga-

tással rendelkeznek. 

A Core i5-ös processzorokat támogató lapkakészlet esetében a gyártó az LGA-1160-as 

processzorfoglalattal gyártja 

A Lynnfield modellek négy darab x86-os maggal üzemelnek, csakúgy, mint felsőkate-

góriás, Core i7-es társaik, sőt, a termékeknél a HyperThreading támogatás is elérhető. En-

nek köszönhetően a processzorok egyszerre akár nyolc szálon is dolgozhatnak majd egy 

időben. A Lynnfield processzorok magonként 256 KB másodszintű és összesen 8 MB 

harmadszintű megosztott gyorsítótárat tartalmaznak. 

 

46. ábra Intel Core i5 

A Core i7-es, 4 magos processzort 2008-ban mutatta be az Intel ami az új Nehalem 

mikro architektúra családjának első tagja amely 8 MB-os L3-as gyorsító tárat tartalmaz és 

három csatornás DDR3-1066 MHz támogatással rendelkezik amivel akár 25,6 GB/mp-es 

memóriateljesítményt nyújt.  

Támogatja Hyper Threading technológiát, itt az egyes fizikai magokra két feldolgozó 

szál jut, tehát összesen 8 szál gondoskodik a masszív számítási teljesítményről. A HT 

technológiával a sok szálon futó alkalmazások több munkát tudnak végezni egyszerre, és 

hamarabb végeznek a feladatokkal. Több szál áll az operációs rendszer rendelkezésére, így 

még könnyebben tud több feladatot párhuzamosan futtatni.  

Változtatható órajel frekvenciával működik (Tubo Boost) ami alkalmas arra, hogy 

szükség esetén dinamikusan növelje a processzor frekvenciáját. (Tesztekben már mértek 

4,6 GHz-es éréket is!) 

Teljes SSE4 utasításkészletével jelentősen javítja sok multimédiás és számításintenzív 

alkalmazás teljesítményét.  

2010-ben megjelent a 6 magos asztali változat is Core i7-970X  (Gulftown) kódnéven, 

32 nanométeres technológiával 12 MB L3 gyorsító tárral. A hat mag 1,17 milliárd tranzisz-

tort tartalmaz, órajele 3,33-3,66 MHz közötti. 
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47. ábra Intel Core i7 

6. Az Intel processzorok jellemzői (2006-2010) 

Név, típus Megjelenés 

éve 

Tranziszto-

rok száma 

órajel 

GHz 

Technológia 

µm 

Foglalat Egyéb 

Core 2006 151 millió 1,5-2,16 0,065 FCPGA6 SSE3, alacsony fo-

gyasztású <25W 2 

magos mobil gépekhez, 

667 MT/s FSB 

Core 2 Duo 2006 291 millió 2,8-3,16 0,045 LGA775 SSE4, 2 mag L2 3-6 

MB 333MT/s FSB 

Core 2 Quad 2006 291 millió 2,33-3 0,045 LGA775 SSE4, 4 mag, L2 4-

12MB 

Core i7 2008 291 2,66-3,2 0,045 LGA1366 

LGA1156 

Turbo Boost SSE4 

Core i5 2009 383 millió  0,032 LGA1160 Turbo Boost 

Core i3 2010 383 millió 2,9-3,46 0,032 LGA1156 GPU a processzorban 

Core i7-

970X 

2010 1,17 millárd 3,33-

3,66 

0,032 LGA1366 6 mag 

Intel 

Itanium 

2010 2 milliárd  0,065  4 magos Tukvilla mag 

szerverekbe 

Xeon  2010 2,3 milliárd  0,045  8 magos (Nehalem)  

5.5 AMD PROCESSZOROK 

Az Advanced Micro Devices (AMD) a világ második legnagyobb x86-kompatibilis 

processzor-gyártója. Az Intel mellett elsősorban klóngyártóként kezdte (kész architektúrá-

kat gyártott illetve fejlesztett), majd Pentium processzorok megjelenése után önálló fejlesz-

tőként lépett a piacra. Története során többször tört borsot az Intel orra alá innovatív fej-

lesztéseivel. A CPU-k mellett más áramköröket (pl. flash memóriákat) is gyártanak. 

A 18.000 alkalmazottat foglalkoztató kaliforniai vállalatot 1969-ben alapították. A fél-

vezetők értékesítésében a világon a 15. helyen van. Éves bevétele hozzávetőlegesen 

6 milliárd dollár. 
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5.5.1 AMD Am286 

Az Am286 lényegében a 80286-os Intel tervezet utánzata volt. Lábkiosztása, utasítás-

készlete is kompatibilis volt az Intel termékkel, még mikrokódja is azon alapult. A későb-

biekben beágyazott processzorként árulták.  

 

48. ábra AMD Am286 

5.5.2 AMD Am386 

1991-ben jelent meg az AM386-os CPU (korábban készült, de az Intel bírósági úton járt 

el az AMD-vel, így a processzor nem jelenhetett meg korábban). 100%-ban kompatibilis 

klónja volt az Intel 80386-nak. Megjelenése mérföldkő volt az AMD életében: rengeteget 

értékesítettek belőle s ekkor vált az AMD az Intel törvényes vetélytársává. 

Bár a Windows 95 megjelenésével a processzorokkal szemben elvárt teljesítmény meg-

növekedett, még a '90-es évek közepén is nagy volt a piaca (nem beszélve az MS-DOS és 

Windows 3.1 alkalmazásokat futtató felhasználókról). 

 

49. ábra AMD Am386 
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5.5.3 AMD Am486 

Az Intel 80486-os processzor kategóriájának megfelelő AMD CPU az 1993 áprilisában 

bemutatott AM486 volt. Az Intel évek óta vezetett a processzor-gyártásban az AMD előtt, 

de 40 MHz-es 486-osukat az Intel 33 MHz-es csipjénél is olcsóbban adták, ami jó alterna-

tívát kínált. 

A későbbiekben a megduplázott órajelű 486-osaikat azonban 3,3 V-osra készítették az 

Intel 5 V-jával szemben, ami viszont korlátozta az elterjedést, hiszen a piacon utóbbi volt 

az elterjedtebb adapter-feszültség. 

Az Am486 órajele a kezdeti 40 MHz-től 120 MHz-ig növekedett (40, 50, 60, 66, 80, 90, 

100, 120 MHz-es modellek). Az előddel ellentétben ezt a csipet már nagyobb gyártók 

(Acer, Compaq stb.) is használták. 

Az Intel DX4-esei kétszer akkora gyorsítót tartalmaztak, mint az AMD processzorok, de 

egy AMD DX4-100 olcsóbb volt, mint egy Intel DX-2-66. 

 

50. ábra AMD Am486 

5.5.4 AMD Am5x86 

Az 1995-ben bemutatott x86-kompatíbilis AMD Am5x86 (más néven 5x86-133, X5-

133 vagy „Turbocsip”) a 486-os rendszerek használóinak leggyorsabb és leguniverzálisabb 

processzora lett. A 4-es szorzóval ellátott 486-os CPU 133 MHz-en működött. Támogatta a 

visszaírásos elsőszintű gyorsítót, ráadásul annak mérete az általános 8 KB helyett annak 

duplája, 16 KB volt. Kiadtak egy 150 MHz-es változatot is (ami kevésbé terjedt el). 

Bár a 486-osok körében alkalmazott 168 lábas Socket 1, illetve Socket 2 foglalatba fi-

zikailag bele lehetett illeszteni, szükség volt egy feszültség-szabályozóra is, mert ez az 

AMD processzor 3,3 V-on működött. 

Az Am5x86 teljesítménye hasonló volt a 75 MHz-es Intel Pentiuméhoz, sőt némileg 

felül is múlta azt. Mivel a 486-os tervezetre épült, visszafelé való kompatibilitása kiváló 
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volt, szemben a kicsit gyorsabb riválissal, a Cyrix Cx5x86-tal. Húzatva 160 MHz-re egy 

100 MHz-es Pentium teljesítményéhez volt hasonlítható. 

A processzor sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy 1999-ig gyár-

tották. Használatos volt asztali és hordozható gépekben s népszerű volt a 486-os CPU -t 

leváltók körében is.  

 

51. ábra AMD Am5x86 

5.5.5 AMD K5 

Több mint egy évvel az Intel Pentium megjelenése után, 1995-ben adta ki az AMD a 

K5 nevű mikroprocesszorát. A teljes egészében saját tervezés némi technikai előnyhöz 

juttatta a céget a nagy riválissal szemben. 

A 4,3 millió tranzisztort tartalmazó csip nem támogatta az MMX műveleteket, de ösz-

szességében jó x86-os kompatibilitást biztosított. A K5 közelebb állt a Pentium Prohoz, 

mint a Pentiumhoz. 

Öt egész egysége volt, melyek soron kívüli művelet-feldolgozást is lehetővé tettek, va-

lamint egy lebegőpontos egysége. Ezzel szemben a Pentium csak két számítási egységet 

tartalmazott. Az elsődleges gyorsítótár négyirányú volt, a Pentium kétirányújával szemben. 

A műveleti cache ráadásul kétszer akkora méretű volt, mint a vetélytársé. 

A K5-nek két típusa létezett: az SSA/5 és az 5k86. 500 vagy 350 nm-es gyártási techno-

lógiával készültek. Socket 5, illetve Socket 7 foglalat fogadta őket. Elsőszintű gyorsító tára 

8 KB adat- és 16 KB műveleti cache-ből állt. Rendszerbusza 50 (PR75 modell), 60 (PR90 

modell), illetve 66 MHz-es (PR100) volt. Órajele 75, 90 vagy 100 Mhz. 3,52 V-on műkö-

dött. 

Az 1996. október 7-én megjelent 5k86 csoport tagjait K5 PR120 és PR166 (200) között 

jelölték. Jellemzői hasonlóak (cache, foglalat, feszültség stb.) az SSA/5 processzorokéhoz. 

A PR120 órajele 90, a PR133-é 100, a PR150-é 105, a PR166-é 166,6 és a PR200-é 133 

MHz volt. (Utóbbiból csak nagyon kis számban készült.) 
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52. ábra AMD -K5 

5.5.6 AMD K6 

1997 áprilisában jelent meg az AMD K6. A K5 utódjának fejlesztésében részt vett az 

Intel Pentium egyik vezető fejlesztője, Vinod Dahm is. Alapja az Nx686. A Socket 7 fogla-

latba helyezhető, MMX támogatottsággal is ellátott K6 eredetileg 166 és 200 MHz-en fu-

tott, de az év nyarára már elkészült a 233 MHz-es, 1998 tavaszára pedig már a 266 MHz-es 

változat is. Ekkor váltott a cég a 0,25 µm-es gyártási technológiára. 1998-ban megjelent 

300 MHz-es változata amit a K6 váltott fel. 

 

53. ábra AMD K6 

5.5.7 AMD K6-2 

266–550 MHz közötti órajellel megjelent AMD K6-2 mikroprocesszor 64 KB elsőszin-

tű gyorsító tárral volt felszerelve (32 KB műveleti + 32 KB adat). 0,25 µm-es gyártási 

technológiával készült. Tápfeszültsége 2,2 V. 9,3 millió tranzisztort tartalmazott. Socket 7 

vagy Super Socket 7 foglalatba volt illeszthető. 
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Tervezésekor az akkoriban már kissé réginek számító és jelentősen drágább Intel Penti-

um II riválisaként álmodták meg az AMD mérnökei. A gyakorlatban a két processzor telje-

sítménye hasonló volt, bár a lebegőpontos számításokban az Intel gyorsabb volt. Mindent 

összevetve a K6-2 egy nagyon sikeres processzor lett. A K6-2 volt az első CPU, ami be-

mutatta a cég saját fejlesztésű lebegőpontos SIMD utasításkészletét, 3DNow! néven, ami a 

háromdimenziós alkalmazásokban jelentős teljesítménynövekedést ért el. 

A K6-2 továbbfejlesztése a K6-2+, 128 KB integrált másodszintű gyorsító tárral és már 

0,18 µm-es gyártási technológiával. Elsősorban alacsony fogyasztású, mobil processzor-

ként fejlesztették ki. Legmagasabb órajele 570 MHz. 

 

54. ábra AMD K6-2 

5.5.8 AMD K6-III 

A Socket 7 foglalatba illeszthető processzorok leggyorsabbika az AMD K6-III. A K6-

2-t alapul vevő mikroprocesszor nagyméretű, 64 KB-os elsődleges és egy belső, teljes se-

bességű 256 KB-os másodszintű gyorsítót kapott. Harmadszinten ezt egészítette ki az alap-

lapon elhelyezett (változó méretű) cache. 

Az 1999-ben 21,4 millió tranzisztorával nagyméretűnek számító K6-III csip tervezése 

nem volt egyszerű feladat. 500 MHz fölött gondok adódtak a processzor skálázhatóságá-

val. Mindazonáltal a 400 MHz-es modell rendkívül népszerűvé vált, a 450-es pedig akko-

riban a leggyorsabb CPU volt a piacon (lekörözte a K6-2-es elődöket és a konkurens Intel 

Pentium II-ket is). 

 

55. ábra AMD K6-III 
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5.5.9 AMD Duron 

Az AMD 2000. június 19-én mutatta be Duron nevű x86-os mikroprocesszorát. A cég 

Athlon CPU-jának, valamint a rivális Intel Pentium III és Celeron processzorainak olcsó 

alternatívájaként került piacra. A Duront alapvetően az összes Athlont fogadó alaplap 

kezelte. Kezdetben a rendszerbusz sebessége 100 MHz (FSB 200 volt szemben az Athlon 

133 MHz-ével (FSB 266). A későbbiekben már megjelent a 133 MHz-es busszal szerelt 

változat is, de az akkori nagytestvér, az Athlon XP már 166/200 MHz-es buszt használt 

(FSB 333/400). A 2000. és 2001. között kiadott eredeti Spitfire magos Duron órajele 600 

és 950 MHz között változott. Alapja a 180 nm-es gyártási technológiával készült Athlon 

Thunderbird mag. A második generációs, Morgan magos Duron már az Athlon XP 

Palomino magra épült. Órajele 900 és 1300 MHz közötti. A Duron utolsó változata, az 

Applebred már a 130 nm-es Athlon XP Thoroughbredre épült. 

A Duron és az Athlon közötti legnagyobb különbségek egyike az Athlon 256 vagy 512 

KB-os másodszintű gyorsító tárának 64 KB-ra redukálása. Ez még az Intel Celeron 128 

KB-jának is csak a fele, tehát kicsinek számított. A K7 architektúra azonban meglehetősen 

nagyméretű, 128 KB-os (64 + 64 KB) elsőszintű cache-t kapott. Az eredmény: kisebb ér-

zékenység az L2 gyorsító tár méretére. A Duron Spitfire körülbelül 10%-kal volt lassabb 

az Athlon Thunderbirdnél. 

A Duron gyártását 2004-ben szüntették be.  

 

56. ábra AMD Duron 

5.5.10 5.3.1.12. AMD Sempron 

Az olcsó kategóriás Duron leváltására és az Intel Celeron D riválisaként jelent meg az 

AMD Sempron. Az első változatok az Athlon XP Thoroughbred/Thorton magjára épültek. 

Socket A foglalathoz készültek, 256 KB másodszintű gyorsító tárral, 166 MHz-es rend-

szerbusszal. A későbbiekben bemutatott Sempron 3000+ már Barton magot vette alapul. 

2005 második felében a Socket 754-es Sempronok 64 bites támogatást (AMD64) is 

kaptak. Az előző változatoktól való megkülönböztethetőség érdekében ezt (nem hivatalo-

san) Sempron 64-nek nevezik. 

A 2005-2006-os Paris/Palermo magos Sempronok már a Socket 754-es Athlon 64-re 

épülnek. Elsődleges különbség a kisebb L2 cache (128 vagy 256 KB), valamint a legelső 

modellek AMD64 támogatottságának hiánya is. A többi jellemző lényegében hasonló az 
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Athlon 64-éhez, így tartalmaz integrált memóriavezérlőt, a HyperTransfer buszt, valamint 

az NX Bitet is támogatja. 

 

57. ábra AMD Sempron 

5.5.11 AMD Athlon „klasszikusok” 

Az Athlon elnevezés az Advanced Micro Devices (AMD) által gyártott különféle x86 

processzorok sorozatának tagjait takarja. Az eredeti Athlon (Athlon Classic) az első 7. 

generációs x86 processzor. Az Intel hasonló kategóriás processzorainak komoly vetélytár-

sa. Az Athlon következő generációja az Athlon 64, ami 8. generációs processzor (az 

AMD64 technológia szerint készül). 

Az Athlon 1999. június 23-án debütált. Az AMD cég a nevet a tízpróba (decathlon) ki-

fejezés rövidítéséből nyerte. A K6 kódnevű elődre való tisztelettel K7-nek nevezett pro-

cesszor 500-700 MHz közötti órajelen működött. Később elérték az 1 GHz-et is (K75). A 

processzor kompatibilis volt az x86 művelet-készlet ipari szabványával. Fizikailag a Penti-

um II Slot 1 aljzatához hasonló (de azzal nem lábkompatibilis) aljzat fogadta az alap-

lapokon. 

Az Athlon lényegében a K6 továbbfejlesztett változata EV6 buszprotokollal való kom-

patibilitás elérése érdekében. Az AMD jelentősen javított a lebegőpontos egységen. A 

processzor egy 128 (64+64) KB-os L1 cache-t kapott. Az Intel Pentium II és Pentium III 

(Katmai) CPU-khoz hasonlóan volt egy másodlagos gyorsítója is (512 KB), amit a csiphez 

külsőleg csatlakoztattak, de a CPU modulján belül. Az eredmény a világ leggyorsabb x86-

os processzora lett. Az Athlon többféle verziója került kereskedelmi forgalomba 1999 au-

gusztusa és 2002 januárja között. 

A második generációs Athlon a Thunderbird (T-Bird) volt, amit 2000. június 5-én mu-

tattak be a nagyközönségnek. Ez a változat sokkal tradicionálisabb lábkiosztással (PGA) 

készült. A Socket A jelzésű foglalatokba lehetett beszerelni. Órajel-frekvenciája 700-1400 

MHz közötti volt. A legnagyobb eltérés az elődhöz képest a cache volt. Amint az Intel a 

Pentium III Katmai helyett kifejlesztette a sokkal gyorsabb P-lII Coppermine-t, az AMD a 
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külső, csökkentett sebességű cache-t kicserélte egy belső, teljes sebességű gyorsító tárra. 

Igaz, az 512 KB helyett ez 256 KB-os volt, de a gyorsabb cache jobban javítja a teljesít-

ményt, mint a nagyobb. A Thunderbird az AMD legsikeresebb terméke volt a tíz évvel 

korábbi Am386DX-40 óta. Az Athlon processzort támogató alaplapok gyártási technológi-

ái is fejlődtek (pl. átálltak a réz alapú csatlakozásokra). A 2000 októberében bemutatott 

Athlon C esetén az alaplap FSB sebessége 266 MT/s (duplázott 133 MHz) volt, teljesítmé-

nye pedig mintegy 10%-kal múlta felül a B modellként is emlegetett Thunderbirdét. 

5.5.12 AMD Athlon XP, Palomino, T-Bred, Barton és Thorton 

A teljesítményteszteken a Thunderbird könnyedén lehagyta riválisát, a Pentium III-at. 

Az első Pentium 4 is igencsak le volt maradva az AMD processzorokhoz képest, de foko-

zatosan felzárkózott. A 2001 áprilisában kiadott 1,7 GHz-es Pentium 4 már egyértelműen 

bizonyította, hogy nem lehet tovább az AMD az első. 

Az AMD Athlon processzorának 3. fontosabb változatát 2001. október 9-én mutatta be 

Palomino néven. Ez volt az első CPU, ami az Intel Pentium III SSE utasításkészletét is 

tartalmazta, a cég saját fejlesztésű 3DNow! Professional technológiája mellett. 1333–1533 

MHz közötti frekvencián működött (1500+ – 1800+). A legfőbb változások a mag tervezé-

sét érintették, aminek eredményeképpen az azonos órajelű Thunderbirdnél kb. 10%-kal 

nagyobb teljesítményt ért el. A teljesítményfelvétel csökkentésével lehetővé vált a maga-

sabb órajel elérése. A csip egyes részei már 130 nm-es technológiával készültek. Ennek 

köszönhetően az AMD átvette a vezetést az 1800+ és 1900+ processzoraival, mígnem az 

Intel kiadta a Pentium 4 2,0 és 2,2 GHz-es változatait. 

A Palomino először mobil változatban jelent meg, Mobile Athlon 4 (Corvette) néven. 

Nem sokkal később megjelent a processzor asztali változata, az Athlon XP. 

Mivel az Athlon XP jóval több műveletet tud elvégezni, mint a Pentium 4, sokkal haté-

konyabb annál (ugyanazt a teljesítményt alacsonyabb órajelen el tudja érni). 

A 4. generációs Athlon, a Thoroughbred, 2002. június 10-én jelent meg 1,8 GHz-es óra-

jellel (2200+). Ez a CPU már 130 nm-es technológiával készült. Két változata készült („A” 

és „B”). Az „A” változatnál melegedési problémái jelentkeztek, így a Palomino felváltásá-

ra adták ki 1333-1800 MHz közötti változatokban. A „B” változat egy további fémréteggel 

készült, így magasabb órajelet is el lehetett vele érni, egészen 2250 MHz-ig (2800+).  

2002. augusztus 21-én két új modellt dobtak piacra: a 2400+ és a 2600+ jelzésű CPU-

kat. Az első 2 GHz-en futott, utóbbi pedig 2083-2133 MHz-en (az FSB sebességétől füg-

gően: 2083 MHz – 333 MT/s FSB, 2133 MHz – 266 MT/s FSB). Kiadták a 2700+ és 

2800+ Thoroughbred processzorokat is, de csak igen kis mennyiségben. 

Az Ahtlon 5. generációja 2003 elején jelent meg Barton néven, 2500+, 2600+, 2800+, 

3000+ és 3200+ jelzésekkel.  

5.5.13 AMD Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2 

A 2003. szeptember 23-án megjelent Athlon 64 az AMD 64 bites mikroprocesszorainak 

előfutára. Három változata jelent meg: az Athlon 64, az Athlon 64 FX és a kétmagos Ath-

lon 64 X2. Az FX változat sebességben megelőzi a leggyorsabb Athlon 64-et (általában 

órajele is magasabb). Az összes Athlon 64 FX egymagos CPU, kivéve a 2006. január 10-

én --.égjelent Athlon 64 FX-60-at. 
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Az AMD64 architektúra implementálásával az Athlon 64 és annak összes változata 1 6  

bites, 32 bites x86-os és AMD64-es kódot is tud futtatni. 

 

58. ábra AMD Athlon X2 

5.5.14 AMD Turion 64, Turion 64 X2 

A Turion 64 és Turion 64 X2 az AMD 64 bites alacsony fogyasztású mobil) processzo-

rai, így az Intel Pentium M és Intel Core vetélytársai. Busza 800 MHz-es Hyper Transport 

A 2006. május 10-én kiadott Turion 64 X2 a 64 bites processzor kétmagos változata, 

ami támogatja a Socket S1 foglalatot, valamint a DDR2 memóriát. Több energiatakarékos 

funkcióval is kiegészítették. 

 

59. ábra AMD Turion 64 

5.5.15 AMD Opteron 

Az AMD nyolcadik generációs x86-os processzora a 2003-ban megjelent, K8 magos 

Opteron. Ez volt a cég első AMD64 technológiát támogató (x86-64) processzora. Elsősor-
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ban a szerverekhez szánt processzorok vetélytársa (pl. Intel Xeon). 2005 végén a szuper-

számítógépek 500-as listáján az AMD64 technológiás Opteron alapú rendszerek aránya 

10%, az EX64T technológiás Intel Xeon rendszereké 16% volt. 

Az Opteron kiemelkedő tulajdonsága, hogy x86-os 32 bites alkalmazásokat sebesség-

korlátozás nélkül tud futtatni, ugyanakkor használhatók vele az x86-64 alkalmazások is (4 

GB RAM felett lineáris címzéssel). 

Az Opteron DDR SDRAM támogatást is tartalmaz. 1, 2, 4 és 8 processzoros rendsze-

rekhez készültek különféle változatai. Megjelenésekor az egyetlen 64 bites processzor, ami 

32 bites x86-os kompatibilitással készült, az Intel Itaniurn volt. 

 

60. ábra AMD Opteron 

7. Az AMD processzorai (1993-2010) 

Név, típus Megjelenés 

éve 

Tranzisz-

torok 

száma 

órajel 

MHz 

Technológia 

µm 

Foglalat Egyéb 

5x86-P75  1993 4,3 millió 133 0,35 Socket 5 

Socket 7 

 

K5 (Pr75-
Pr166) 

1995 4,3 millió 75-166 0,35 Socket 7 24 Kb elsőszintű 

gyorsítótár 

K6  
(NexGen) 

1997 vége 8,8 millió 166-233 0,35 
0,25  

Socket 7  MMX , 64 Kb 

gyorsítótár 

K6-2, K6-3 

3D  

1998 máj.  12 millió 300 – 

550  

0,25 Super Socket 

7  
3DNow! 

K7 Athlon  1997 aug 22 millió 500- 0,25 

0,18 

Slot A  

 

L1 128 Kb  

L2 128 Kb 

Athlon 

Duron  

1998  25 millió 900-1300  0,13 Socket 462 L1 128 Kb  

L2 256 Kb 

Athlon 4 XP 2000 25 millió 1500 

felett 

0,13 Socket 462 SSE, kevésbé melegszik 

Athlon 

Throughbred 

2002 37,2 millió 1400-

1800 

0,13 Socket A Kevésbé melegszik 1,6-

1,7V, 133 MHz buszseb 
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Név, típus Megjelenés 

éve 

Tranzisz-

torok 

száma 

órajel 

MHz 

Technológia 

µm 

Foglalat Egyéb 

Athlon 

Throughbred 

B 

2002 37,2 millió 1400-

2250 

0,13 Socket A 333 MHz buszsebesség 

Athlon 

Barton 

2003 37,2 millió 1833-

2333 

0,13 Socket A 2x L2 cache 

Athlon 

Opteron 

2003 tól 

2006-tól 2 

mag 

2007 4 mag 

2009 6 mag 

2010 8-12 

mag 

233 millió-

tól 758 

millióig 

800-3200 0,13-0,045 Socket 940 

Socket 939 

Socket F 

Socket AM2 

Socket AM3 

Socket G34 

64 bites, DDR memória-

vezérlő, HiperTransport 

struktúra, SSE 2-4-8-12 

mag 

5.6 ÖSSZEFOGLALÁS 

A processzorok fejlesztése jelentős mértékben meghatározza az egész számítógépipar 

fejlődését. A fejlesztés legfontosabb lehetőségei a következők: a tranzisztorok számának 

növelése, az órajelfrekvencia növelése, a gyorsító utasításkészletek használata, a szálkezelő 

technológiák fejlesztése, gyorsító tárak fejlesztése, az integrálhatóság növelése. 

5.7 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Melyek a processzorok fejlesztésének legfontosabb lehetőségei? 

2. Mi jellemezte az XT és az AT generáció processzorait?  

3. Melyek a Pentium generációk? 

4. Sorolja fel a legkorszerűbb Intel processzor családokat! 

5. Milyen párhuzamok és különbségek találhatók az Intel és a z AMD tevékeny-

sége között? 
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6. AZ OPERATÍV TÁRAK  

6.1 CÉLKITŰZÉS 

A lecke elsődleges célja hogy a hallgatók ismerjék meg a memóriák típusait, szerepü-

ket, felhasználási lehetőségüket a számítógép működésében. A lecke további részében 

összefoglaljuk a memóriák fejlődését és alkalmazási lehetőségüket. 

6.2 TARTALOM 

Mi a memória?  

Fizikai memóriafajták 

ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH 

RAM  

Statikus memóriák (SRAM) 

Dinamikus memóriák (DRAM)  

Az árnyékmemória (Shadow RAM)  

A virtuális memória  

Memóriafoglalatok: SIMM, DIMM  

6.3 MI A MEMÓRIA? 

A számítógéppel kapcsolatbana memória kifejezést nagyon sokszor és sokféle értelem-

ben használjuk. Többféle szempont szerint lehet kategóriákba sorolni a memóriákat, pl. 

szerep, adatelérési sebesség, feladat alapján. Alapvetően abból kell kiindulni, hogy a szá-

mítógépes adattárolásnak két formája létezik. 

Az első típusba sorolhatók azok, melyek nem érhetők el közvetlenül a processzor által 

ezért az ott lévő adatokat csak a dinamikus RAM-ba töltve képesek használni. Ezek a hát-

tértárak, melyek a gép kikapcsolása után is megtartják az adatokat, (merevlemez, flopi, 

CD, DVD stb.). Előnyük a viszonylag nagy tárolókapacitás, hátrányuk viszont az alacsony 

írási-olvasási sebesség. 

A másik csoportba tartoznak azok az alalapon lévő memóriák, amelyek közvetlenül ké-

pesek kommunikálni a processzorral. Ezt az egységet nevezzük operatív tárnak vagy belső 

tárnak. 

Az operatív tár központi vezérlőegység által közvetlenül címez-

hető, elérhető tárolóegység, azaz memória. Tartalmazza a végrehaj-

tás alatt álló program utasításait, valamint adatait. 

A memória két alapvető típusa az adatőrző és az adatfelejtő tárak. 

− Adatfelejtő tárak:  

– Statikus RAM (SRAM): a bennük tárolt adat a tápfeszültség megszűnéséig ma-

rad meg. Az adatokat félvezető, ún. flip-flop memóriában tárolják. Cikluside-

jük megegyezik az elérési idejükkel. Energiatakarékosak, gyorsak, ellenben 

drágák. 

– Dinamikus RAM (DRAM): a tartalmát meghatározott időközönként frissíteni 

kell mivel bizonyos idő után az adatok elvesznek. Ennek oka, hogy a benne 
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található, sűrűn elhelyezett néhány piko Farad kapacitású kondenzátorok, me-

lyek a memória elemi cellái, egy idő után kisülnek. Előállításuk olcsó. 

− Adatőrző tárak: 

– ROM memóriák: tartalmát a számítógép kikpacsolása után sem vesztik el. 

 

A RAM írható és olvasható tár. A RAM ugyan nem tartja meg tartalmát a gép kikap-

csolása után, de rendkívül gyors címzéssel hozzáférhetők a benne tárolt adatok, adatelérési 

sebessége pedig sokszorosa bármely háttértárolóénak. A mai RAM-ok jó része 64 bites 

adatúttal rendelkezik. 

A dinamikus RAM viszonylag drága, így mérete is töredéke a merevlemezek kapacitá-

sának, manapság néhány száz MB-tól néhány GB-ig terjed (az első számítógépek csak 1 

KB körüli memóriát tartalmaztak). Többféle típus ismert, ezek különféle frekvenciákon 

működhetnek. Ma a legelterjedtebb dinamikus RAM-ok a DDR RAM-ok (DDR2, DDR3). 

A dinamikus RAM kiválasztásánál figyelembe kell venni az alaplap memóriafoglalatának 

típusát és a támogatott frekvenciát. 

6.4 FIZIKAI MEMÓRIAFAJTÁK 

6.4.1 ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH 

A ROM (Read-Only Memory): olyan elektrotechnikai eszköz, amely csak olvasható 

adatok tárolására alkalmas memória. Tartalma nem változtatható, az egyszer beégetett 

adatok véglegesek. Az eszköz a benne tárolt adatokat típustól függően korlátlan vagy kor-

látozott ideig (általában 20 év) áramtalanított állapotban is megőrzi. Programok (például 

BIOS, firmware), illetve a programhoz tartozó beállított értékek tárolására használják. A 

ROM tartalmát a csip gyártása során, még a tokozás előtt nyeri el, később már nem módo-

sítható. Használata nagy darabszám esetén előnyös, mert olcsó az előállítása. 

Léteznek egyéb, nem felejtő típusú szilárdtest memóriák is: 

− PROM: Programozható ROM (Programmable Read-Only Memory) Speciális ké-

szülékkel (PROM programozó) egyszer írható memóriatípus. Az írás során speciá-

lis belső kapcsolatokat éget át a készülék, amelyek már nem állíthatók helyre. 

− EPROM: Törölhető, és programozható ROM (Erasable Programmable Read-Only 

Memory). A memóriába írt tartalom ultraibolya (UV) fénnyel törölhető, majd a 

memória újraírható. 

− EEPROM Elektromosan törölhető EPROM (Electrically Erasable Read-Only 

Memory). Elektromos feszültséggel törölhető és újraírható memória. Írási és olva-

sási ciklusai viszonylag lassúak, az egyéb memóriákhoz képest.  

− FLASH memória: Az EEPROM speciális változata a flash memória. A számító-

gépek alaplapjához kötődő BIOS-t napjainkban legtöbbször már flash memória tar-

talmazza. Ez lehetővé teszi a gyártóknak, hogy utólag változtassanak az alaplap 

képességein. Az új képességek eléréséhez a felhasználónak csak egy programot 

kell elérhetővé tenni a felhasználók számára az interneten, amellyel felülírhatják a 

BIOS-ban tárolt programot. A flash memória egyfajta nem felejtő memória, amely 

az adatokat a tápfeszültség kikapcsolása után is megőrzi, elektromosan lehet azo-

kat törölni és újraprogramozni. A flash memóriának sokkal kisebb a költsége, mint 
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az EEPROM-nak, ezért meghatározó technológiává vált olyan helyeken, ahol 

megmaradó szilárdtest adattárolóra van szükség. Az alkalmazás BIOS-on kívüli 

példái a digitális audio lejátszók, digitális kamerák, mobiltelefonok, különféle 

memóriakártyák. A flash memóriát ezen kívül használják az USB-csatolású 

pendrive-okban is, melyek az adatok általános tárolói és szállítói a számítógépek 

között.  

6.4.2 RAM 

A RAM (Random Access Memory) véletlen elérésű írható és olvasható adattároló esz-

köz. (A magyar véletlen elérés kifejezés nem pontos, hiszen a memória elérése nem vélet-

lenszerűen, hanem pontos címzések alapján történik, az angol random szó itt arra utal, 

hogy egy adott memóriarész elérésének gyorsasága független az elhelyezkedésétől). Az 

adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcso-

láskor a benne tárolt adatok elvesznek. 

Az alaplapon lévő dinamikus RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a 

feldolgozásra váró adatokat, sebességük növelése érdekében gyakran két kisebb memória-

modult kötnek a gépbe: így növekszik a sávszélesség, ezáltal a sebesség is. Ez az úgy ne-

vezett dual channel, azaz kétcsatornás mód. A CPU és az alaplapi dinamikus RAM közötti 

összeköttetést buszrendszer biztosítja.  

A régi dinamikus RAM-ok aszinkronok voltak: nem volt órajelük, sebességüket csak az 

elérési idő jellemezte, (mértékegysége, a nanoszekundum), míg a maiak saját órajel frek-

venciával rendelkeznek.  

Manapság több szabvány verseng egymással, A DDR (Double DataRate) a DDR2 és a 

DDR3. A DDR alacsonyabb órajellel dolgozik, mint a DDR2. A DDR3 as modulok kisebb 

energia-felvétellel és a DDR2-höz képest dupla adatátviteli sebességükkel tűnnek ki. A 

DDR már nem használatos, a számítógépek többsége DDR2-t használ, a DDR3 pedig sze-

repe a következő években egyre jelentősebb lesz. 

6.4.3 A RAM jellemzése 

Tárkapacitás: a tárban elhelyezhető adatmennyiséget jelenti bájtban. A korábban emlí-

tett alaplapon lévő dinamikus RAM kapacitása fontos a felhasználó számára, hiszen ezen is 

múlik a számítógép teljesítőképessége. A RAM tárkapacitása 512 MB-tól kezdődik egy 

korszerű PC-ben, de ennek többszöröse is 4-8 GB, egyre gyakrabban fordul elő, bár pl. a 

4 GB feletti dinamikus RAM-ot a Windows XP 32 bites változat nem tudja kezelni. 

Elérési idő: az adatok elérése a memóriában a másodperc töredéke alatt megtörténik. 

Az a jó, ha gyors az adatelérés, hiszen így gyorsabban működik az egész számítógép is. Az 

adatelérési idő mértékegysége a nanoszekundum. Egy nanoszekundum (ns) a másodperc 

egymilliárd részét jelenti. 

Adatmegőrzési idő: az adatok megőrzési ideje szempontjából megkülönböztetünk 

SRAM-ot és DRAM-ot. Az SRAM statikus adattároló, gyorsan férhetünk a benne tárolt 

adatokhoz, azonban előállítása költséges. A gyorsasága miatt viszont kiválóan alkalmazha-

tó gyorsító tárnak (cache), az SRAM elérési ideje 12-20 ns. A DRAM dinamikus adattáro-

ló, ami azt jelenti, hogy igen hamar „elfelejti” a benne lévő adatokat, így az adatok megőr-

zése édekében a másodperc tört része alatt többször állandóan frissítésre szorul. Ez 

technikailag nem okoz gondot, ugyanakkor az ára az SRAM-hoz viszonyítva kedvezőbb. A 
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DRAM átlagos adatelérési ideje kb. 60-70 ns (nanosecundum). Ha a felhasználók a „szá-

mítógép memóriája” vagy a RAM kapacitása után érdeklődnek, akkor az alaplapon lévő 

DRAM-ra gondolnak, hiszen a felhasználó ide helyezheti el a számítógép működése köz-

ben a programokat és az adatokat. Ez biztosítja azt, hogy a processzor „munkabírásának” 

megfelelő ütemben jusson az adatokhoz. Ha a DRAM-ban nem található program, akkor a 

számítógépet nem tudjuk használni. 

6.4.4 Statikus memóriák (SRAM) 

A statikus RAM, SRAM (Static Random Access Memory) véletlen hozzáférésű, félve-

zető memória. Minden memóriacellát egy kétállapotú tároló alkot, amelyet több tranzisz-

tort tartalmaz, ezért bonyolultabb, és drágább kivitelű. Előnye viszont hogy fogyasztása 

rendkívül kicsi és nagyobb a sebessége, mint a dinamikus RAM-nak, ezért főleg gyorsító 

tárakban (Cache) alkalmazzák. 

Nevének S betűje a statikusságra (Static) utal, mivel a másik nagy memóriatípus, a di-

namikus memória periodikus frissítést igényel, az SRAM viszont feszültség alatt bármed-

dig megtartja adatait frissítés nélkül. Nem tévesztendő össze a csak olvasható memóriával 

és a flash memóriával, mert az SRAM felejtő memória.  

Funkció szerint beszélhetünk szinkron és aszinkron SRAM-okról. Előbbiek függetlenek 

az órajel frekvenciájától, az adatáramlás vezérlése a címátmenetekkel történik. A szinkron 

SRAM esetén a címek kezelése, az adatok és a vezérlőjelek az órajelekkel összhangban 

vannak.  

6.4.5 Dinamikus memóriák (DRAM) 

DRAM (Dynamic Random Access Memory) dinamikus véletlen hozzáférésű memória. 

Egy memória celláját egy kondenzátor és egy tranzisztor épít fel. Az információt addig 

tárolja, amíg a kondenzátor ki nem sül. Az információ elvesztését kiküszöböli a memória 

frissítése. Előnye az olcsósága, kis mérete, hátránya a frissítés szükségessége, valamint 

kisebb sebessége. 

Az első dinamikus memóriát az IBM kutatólaboratóriumában tevékenykedő Robert 

Dennard fejlesztette ki 1966-ban.  

A dinamikus memória lényege, hogy minden kiolvasás után újra kell írni az adatokat 

(az adatfrissítés szükséges a töltés megtartásához). 

Az olvasási ciklusban a kiválasztott cella sora aktivizálódik: bekapcsolja a tranzisztoro-

kat és a sor kondenzátorait az érzékelő sorhoz csatlakoztatva. Az írás a sor aktiválásával és 

az írandó adatok érzékelő sorra való csatlakoztatásával történik, így a kondenzátorok a 

kívánt értékeket tárolják. Egyetlen cella írása alatt az egész sor kiolvasásra kerül, egy érték 

megváltozik, majd az egész sor visszaíródik. Egy sor frissítése tipikusan 64 ms-onként 

(vagy sűrűbben) történik.  

Dinamikus memóriafajták: 

− FPM (Fast Page Mode DRAM): lap módban a DRAM egy sora „nyitva” maradhat, 

így az adott soron belüli olvasás és írás sincs káros hatással az előtöltésre, illetve a 

sor elérésére. Ezzel a módszerrel adatsorozatok olvasása/írása esetén növelhető a 

rendszer teljesítménye. Az FPM két variánsa a statikus oszlopos, illetve a Nibble 

módos változat. 
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− VRAM (Video RAM): kétportos dinamikus memória grafikus adapterekhez. Két 

útvonala egyidejűleg is használható. 

− WRAM (Window RAM): a Samsung által fejlesztett félvezetős memória a VRAM 

leváltására. Elavultnak számít, hiszen megjelenése után hamarosan az SRAM és az 

SGRAM vette át a helyét. 

− EDO DRAM (Extended Data Out DRAM): az FPM DRAM-hoz hasonló, de annál 

5%-kal gyorsabb memória. Innen ered ritkán használatos neve, a Hyper Page 

Mode DRAM. Az egyciklusos EDO memória képes volt egyetlen órajel-ciklus 

alatt egy teljes memória-tranzakciót átvinni. Minden soros RAM-hozzáférés 

ugyanazon lapon belül két órajel-ciklus alatt történt (3 helyett), ha egyszer a lap ki 

lett jelölve. 

 

61. ábra EDO RAM 

− BEDO DRAM (Burst EDO DRAM): az optimalizált EDO memória további három 

órajel-ciklust spórolt meg egy címszámláló segítségével. A hagyományos EDO 

memóriához képest gyorsabb elérési idővel rendelkezett (nagy adatmennyiségnél 

akár másfélszeres is lehetett sebessége az EDO-hoz képest). A BEDO DRAM 

megjelenése idején komoly fejlesztések zajlottak a szinkron DRAM-mal 

(SDRAM), ami a későbbi irányvonalat is meghatározta. 

− MDRAM (Multibank DRAM): interleaving technológiát használ a főmemóriától a 

másodszintű gyorsító tárig. Az SRAM egyfajta olcsó és gyors alternatíváját jelen-

tette. Kisméretű, 256 KB-os blokkokra osztotta memóriakapacitását. A műveletek 

két memóriabankon egyetlen órajel-ciklus alatt elvégezhetők voltak. Korábban 

grafikus kártyákhoz is alkalmazták. 

− SGRAM (Synchronous Graphics RAM): az SDRAM speciális változata grafikus 

felhasználásra. Különleges funkciója a bitmaszkolás és a blokkírás. A VRAM-tól 

és a WRAM-tól eltérően az SGRAM egyportos, bár egyszerre két memórialapot is 

meg tud nyitni. 

− RDRAM (Rambus DRAM): soros kiépítésű a memória, nem párhuzamos.(egy 64 

bit széles adatbuszt 8 darab 8 bites elem alkot egy SDRAM-ban) Egymás után 

vannak kapcsolva 16 bites elemek, így hát az adatcsatorna mindössze 16 bit széles, 

mégis 400 Mhz-en is képes működni, ráadásul ez is oda-vissza tudja szolgáltatni az 

adatokat. Az adatátviteli sebesség itt is 1,6 GB/sec, de van még egy nagy előnye: 

több ilyen csatorna is működhet egymással párhuzamosan, pl az i850 csipkészlet 

kettőt használ, ez pedig már 3,2 GB/sec.  
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62. ábra Rambus RAM 

− DRDRAM (Direct Rambus DRAM): közvetlen rambuszos dinamikus RAM 

− SDRAM (Synchronous Dynamic RAM): szinkron dinamikus RAM  

− DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM): az SDRAM továbbfejlesztése, nevé-

nek megfelelően kétszeres adatsebességgel. Órajel frekvenciája: 266, 333 és 400 

MHz lehet. Típusai 1600-3200 MB/s adatátvitelre képesek. Csatlakozója 184 

érintkezős DIMM modul. Áramfelvétele: 2,5 V. 2000 után terjedt el a PC-k köré-

ben. 

 

63. ábra DDR RAM 

− DDR2 SDRAM: a DDR SDRAM továbbfejlesztése, Órajel frekvenciája: 400, 533, 

667 és 800 MHz-es lehet. A DDR2 legutolsó fejlesztései maximum 1200–1300 

megahertz körüli órajel elérésére képes, ami majd ettől függően 9-10 giga-

bájt/másodperc között limitálja a maximális adatátvitelt. Csatlakozója 240 érintke-

zős DIMM. Áramfelvétele 1,8 V.  
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64. ábra DDR2 RAM 

− DDR3 SDRAM: a DDR2 utóda, 90 nm-es gyártási technológiával. 40%-kal keve-

sebb áramfelvétel, alacsonyabb működési feszültség jellemzi (a DDR 2,5V-ja, il-

letve a DDR2 1,8 V-ja helyett csupán 1,5 V). Az egyik legújabb memóriatípus. 

Minden probléma nélkül képes az 1600 MHz órajel elérésére, ezzel együtt a majd-

nem 13 GB/s határ elérésére. 

 

65. ábra DDR3 RAM 

− QDR SDRAM (Quad Data Rate SDRAM): négyszeres adatátviteli sebességgel 

rendelkező SDRAM. 

− PSRAM (Pseudostatic RAM): „álstatikus” RAM. Olyan dinamikus memória, ami 

beépített frissítéssel és címvezérlő áramkörrel a statikus memóriához hasonlóan vi-

selkedik. A DRAM magas sűrűségét az SRAM egyszerű használatával ötvözi. 

6.4.6 Árnyékmemória (Shadow RAM) 

Mivel a RAM sokkal gyorsabban olvasható, mint a ROM, a számítógépek gyorsítása 

érdekében szokás, hogy a ROM tartalmat átmásolják egy RAM területre, és azt használják 
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a hozzáférési idő lerövidítésére. Ezt a területet nevezik árnyékmemóriának (shadow 

memory). Az árnyékmemória-beállítások többek között a BIOS-ban érhetők el. 

6.4.7 NVRAM, NAND/flash memória, szilárdtest memória 

A „nem felejtő közvetlen hozzáférésű memória” (Non-Volatile Random Access 

Memory), röviden NVRAM nagysebességű számítógépes memóriák összefoglaló neve, 

melyek a tápfeszültség megszűnése után is megőrzik tartalmukat. A ma használatos SRAM 

és DRAM memóriákkal ez szöges ellentétben áll, hiszen azoknak folyamatos feszültségre 

van szükségük az adatok megtartásához. 

Az NVRAM a nem felejtő memóriák azon csoportja, mely RAM-okra jellemző sebes-

séggel működik, így nagyságrendekkel gyorsabbak, mint a merevlemezek. Az NVRAM 

legismertebb formája manapság a flash RAM, melyet számos elektronikai eszközben hasz-

nálnak a digitális fényképezőgépektől kezdve a hordozható zenelejátszókon át a mobiltele-

fonokig. 

A flash elnevezést azért kapta, mivel az adattörlés folyamata a fényképezőgépek vaku-

jának villanására emlékeztet. 

Megjelenési formájukat és sebességüket tekintve számos típusa létezik, melyekről a ké-

sőbbiekben még szólunk. 

A hordozható eszközökben azért is kiválóan alkalmazható, mert jobban bírja a rázkó-

dást, mint más adathordozók (pl. a forgó alkatrészes merevlemez).  

6.5 VIRTUÁLIS MEMÓRIA 

Könnyedén megeshet, hogy annyi programot futtatunk egyidejűleg, amelynek nagyobb 

a memóriaszükséglete, mint amennyi fizikailag a gépünkben található. Lehetőség van rá 

azonban, hogy a merevlemez nagyobb kapacitásából használjunk valamennyit a RAM 

„kiegészítésére”.  

A virtuális memória egy, az operációs rendszer vagy a számítógép hardvere által nyúj-

tott szolgáltatás (legtöbbször a kettő szoros együttműködése), amit általában egy külső 

tárolóterület (merevlemez) igénybevételével, a futó program(ok) számára transzparens 

módon biztosítja, hogy a program végrehajtáskor a központi vagy operatív memória fizikai 

korlátai észrevétlenek legyenek. 

Az operációs rendszer úgy szabadít fel operatív memóriát az éppen futó program szá-

mára, hogy a memóriában tárolt, de éppen nem használt blokkokat (lapokat) kiírja a külső 

tárolóra, amikor pedig ismét szükség van rájuk, visszaolvassa őket. Mivel a merevlemez 

sebessége töredéke a memória sebességének, nagyon sok múlik azon, hogy a virtuálisme-

mória-kezelő milyen stratégiát alkalmaz az operatív memóriából kimozgatandó lapok kivá-

lasztásakor. 

6.6 MEMÓRIAFOGLALATOK: SIMM, DIMM 

A véletlen hozzáférésű memóriamodulok régebbi típusa az alakjáról elnevezett SIMM 

(Single Inline Memory Module). A mai DIMM (Dual In-line Memory Module) memóriák-

kal ellentétben a SIMM a modul mindkét oldalán redundáns érintkezésű. 30 és 72 érintke-

zős változata jelent meg. 
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Macintosh gépeken használtak nem szabványos, 64 érintkezős SIMM memóriákat is. 

SIMM foglalatos memória volt többek között az EDO és az FPM. 

74-240 érintkezős a memóriák modernebb foglalata, a DIMM. A 64 bites adatúttal ren-

delkező foglalat a Pentium processzorok megjelenése idején kezdte átvenni a 32 bites 

SIMM helyét. Főbb típusai: 

− 72 érintkezős DIMM, SO-DIMM-hez 

− 144 érintkezős DIMM, SO-DIMM-hez 

− 200 érintkezős DIMM, SO-DIMM-hez 

− 168 érintkezős DIMM, EDO-hoz, FPM-hez, SDRAM-hoz 

− 184 érintkezős DIMM, DDR SDRAM-hoz 

− 240 érintkezős DIMM, DDR2 SDRAM-hoz 

6.7 ÖSSZEFOGLALÁS 

A számítógép memóriái többfélék lehetnek és feladatuk is sokrétű. Legfontosabb 

közülük az operatív tár, amelynek két típusa van, a ROM és a RAM. A memóriákat többfé-

le szempontból osztályozhatjuk, feladat, adatmegőrzés, adathozzáférés szerint. Külön fog-

lalkoztunk a RAM és a ROM típusaival, feladatukkal, műszaki paraméterivel és a legújabb 

memóriatípusokkal. 

6.8 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit nevezünk operatív tárnak? 

2. Mi a ROM szerepe a számítógépben? 

3. Hogyan dolgozik a RAM? 

4. Melyek a RAM legfontosabb jellemzői? 

5. Mia virtuális memória szerepe? 
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7. A SZÁMÍTÓGÉP PERIFÉRIÁI I.  

7.1 CÉLKITŰZÉS 

A leckében megismerkedhetünk a számítógép perifériái közül a háttértárakkal. A 

lecke célja, hogy bemutassa a háttértár fogalmát, jellemezze őket, működési elv, a tárolás 

módja, kapacitás szerint és bemutassa a legújabb technológiákat. 

7.2 TARTALOM 

A számítógép perifériái 

Adattároló eszközök: háttértárak  

Mágneses elvű háttértárak 

Optikai háttértárak 

Csak olvasható optikai háttértárak 

Egyszer írható optikai háttértárak  

Többször írható optikai háttértárak  

Magnetooptikai tárak 

A pendrive  

Memóriakártyák  

Meghajtók  

Optikai meghajtók 

7.3 A SZÁMÍTÓGÉP PERIFÉRIÁI 

A számítógép, mint kiderült nem csak a központi egységből áll, hanem szükség van 

egyéb alkatrészekre is. Például semmit sem ér az adat, ha azt nem látjuk, esetleg meglévő 

adatainkat elveszítjük. Magyarul szükségesek olyan, eszközök melyek az adatokat a gép 

kikapcsolása után is megőrzik. Az adatokat, információkat pedig a gépbe kell juttatnunk és 

meg kell jelenítenünk látható, olvasható formában. Az olvasó valószínűleg kikövetkeztette 

a címből, hogy e feladatokra a perifériák szolgálnak. A perifériák száma jelentősen meg-

nőtt, így szinte minden megvalósítható a számítógéppel, ami kapcsolatba hozható a szö-

veggel, hanggal, zenével, beszéddel, képekkel, grafikákkal, mozgóképekkel, valamint más 

számítógépekkel való kapcsolattartással. A számítógép részeinek tárgyalása ezért sohasem 

lehet teljes. 

A periféria azon eszközök összefoglaló neve, amelyek az adatok 

bevitelére, illetve megjelenítésére vagy azok tárolására szolgálnak. 

Az iménti felsorolás megfelel a perifériák három klasszikus cso-

portjának: bemeneti (input) eszközök, kimeneti (output) eszközök, 

valamint háttértárak.  

A bemeneti helyett a beviteli, illetve a kimeneti helyett a kiviteli szó is szerepelhetett 

volna. Ma már lehetetlen az eszközök csoportosítása, mivel van olyan, ami több csoportba 

kellene, hogy kerüljön és akad olyan, amelyik egyik csoportba sem illik (pl.: modem, háló-

zati kártya). Léteznek egyéb célra használt, speciális perifériák is, mint pl. a digitális kame-

ra, hangkártya, szintetizátor, hőmérő stb. A perifériák nagy száma miatt csak azon periféri-
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ákat tekintjük át részletesen, amelyekkel a legtöbb felhasználó kapcsolatba kerülhet, ha egy 

PC elé ül.  

7.4 ADATTÁROLÓ ESZKÖZÖK: A HÁTTÉRTÁRAK 

Számítógéppel készített, feldolgozott adataink tekintélyes része pótolhatatlan, rendkívül 

fontos. Az adatokat nagyon sokszor nem elegendő csupán a feldolgozás idejére tárolni (pl. 

a memóriában), hanem a számítógép kikapcsolása után is szükség van rájuk. A háttértáro-

lók ezt valósítják meg. 

A technika fejlődésének és a gyártók közötti harc kiéleződésének köszönhetően folya-

matosan jelennek meg újabb tároló médiák. Ezek optimális esetben nagyobb tárolókapaci-

tásúak, gyorsabbak és könnyebben kezelhetők elődeiknél, de az ár is meghatározza elterje-

désüket. 

A háttértár olyan számítógépes hardverelem, mely nagy meny-

nyiségű adatot képes tárolni, és azokat a számítógép kikapcsolása 

után is megőrzi.  

Erre azért van szükség, mert a memória (RAM) tartalma a számítógép kikapcsolása 

után törlődik.  

A mai számítógépek legtöbbje digitális, azaz számokkal dolgozik, minden adatot (kép, 

hang, egyéb) számokká alakítva kap meg, így számokat dolgoz fel és azokat tárolja. A 

számokat kettes számrendszerben kell felfognunk, ahol csak a 0 és az 1 számjegy ismert, 

ezért a tároló eszközöknél is csak a két állapot (számjegy) rögzítését kell megoldani. A 

tároló eszközök különböző (mechanikai, mágneses, elektronikus és optikai) elveken tárol-

ják az adatokat. 
A háttértárak a perifériák fontos típusát alkotják. Nemcsak az adatok tárolásában, ha-

nem az adatbevitelben, és az adatkivitelben is szerephez jutnak. Azért van rájuk szükség, 

hogy ne kelljen a programokat, adatokat a gép minden bekapcsolásakor újra meg újra be-

gépelni. 

A háttértár mint fogalom nemcsak magát az adathordozót, hanem az író-olvasó egysé-

get, más néven meghajtót is magában foglalja (adathordozó + meghajtó = háttértár). 

7.5 MÁGNESES ELVŰ HÁTTÉRTÁRAK 

7.5.1 Mágneses elvű adatrögzítés 

A mágneses háttértárak mindegyike egy mágnesezhető anyag segítségével végzi az 

adattárolást. Tekintsük át ennek röviden az alapjait.  

Egy nem mágnesezhető mechanikai hordozóanyagra mágnesezhető réteget (vas, kobalt, 

nikkel ötvözeteket) visznek fel. A mágnesezhető réteg úgy tekinthető, mintha elemi mág-

nesekből állna, amelyek egy tekercs előtt haladnak el. Ha a tekercsbe megfelelő áramot 

vezetünk, az elemi mágnesek egyik vagy másik irányba mágneseződnek attól függően, 

hogy milyen irányú az áram a tekercsben. Az elemi mágnesek ezt az állapotukat hosszú 

ideig megtartják. Ha ezután a mágneses adathordozót ismét elmozdítjuk egy tekercs előtt, 

amelyben természetesen nem folyik áram, akkor ezek az elemi mágnesek elhaladva a te-

kercs előtt abban feszültséget hoznak létre. Ez a feszültség a rögzített jelnek felel meg, 

amit a gépben megfelelően felerősítve és átalakítva használhatunk.  
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7.5.2 Hajlékonylemezek, flopik 

A hajlékonylemez nevét onnan kapta, hogy az adathordozó celluloid lemez vékony, így 

könnyedén meghajlítható. 

A hajlékonylemezek többsége mágneses elven tárolja az adatokat, így az erős mágneses 

tér veszélyezteti a tárolt adatok biztonságát. Túlságosan alacsony hőmérséklet, közvetlen 

napsütés, cigarettafüst is ártalmas lehet a flopira nézve. Elvileg korlátlan számban írható és 

olvasható. Az első használat előtt a fájlrendszerét egy speciális folyamattal, az ún. formá-

zással (formattálással) kell kialakítani, ami a névleges kapacitást többnyire valamelyest 

csökkenti. A formázás az adattároláshoz elengedhetetlen sávok, szektorok létrehozását 

jelenti. A formázott lemez felületén található egyközéppontú köröket sávnak nevezzük, a 

sáv pedig szektorokra oszlik. A szektor az egy időben kezelhető legkisebb adategység, 512 

bájt tárolására alkalmas. Az adatok tárolásánál legalább egy, de általában több szektort kell 

igénybe venni. Egy állomány adatai viszont sok esetben nem egymás utáni szektorokban 

helyezkednek el, emiatt szükséges a logikailag összetartozó szektorok láncolása. A tárolás 

ilyen megvalósításának több előnye is van. Az adatok bármelyike közvetlenül (sáv és szek-

torszám) elérhető, másrészt törlés esetén az üres szektorok ismét felhasználhatók az új 

adatok tárolására. 

Három mérete volt elterjedtebb, a 8, az 5,25 és a 3,5 hüvelyk átmérőjű, de léteztek más 

(2, 3, 4 és 12
”
-es) változatok is. 

 

66. ábra Hajlékonylemezek 
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8. Az utolsó flopik tárolókapacitása 

A flopi típusai 

Lemez 

átmérője 
Lemez- 

jelzés Tárkapacitás Adatátviteli 

sebesség 

S

Sávok 

száma 

Szektorok 

száma 
Fordulatszám 

(ford./perc) 

5,25” DS, DD 360 KBájt 250 Kbit/sec 4

0 
9 300 

5,25” DS, HD 1,2 MBájt 500 Kbit/sec 8
0 

15 360 

3,5” DS, DD 720 KBájt 250 Kbit/sec 8

0 
9 360 

3,5” DS, HD 1,44 MBájt 500 Kbit/sec 8

0 
18 360 

3,5” DS, ED 2,88 MBájt 1 Mbit/sec 8

0 
36 360 

Jelmagyarázat:  
DS: Double Side – kétoldalas, mindkét oldala írható. 
DD: Double Density – dupla írássűrűség. 
HD: High Density – kiemelt írássűrűség. 
ED: Extra Density – extra írássűrűség. 

Adatátviteli 

seb.:  1 másodperc alatt a központi egységbe juttatható adat mennyisége. 

Fordulatszám: a lemezek percenkénti fordulatszáma, angol jelöléssel RPM 

(Revolution Per Minute). 
Ezen típusok közül a 3,5”-es 1,44 Mbyte tárolókapacitású fordul elő elvétve. 

A hajlékonylemezt kezelő meghajtó a flopi vagy Floppy Disk Drive, röviden FDD. 

7.5.3 Merevlemez, Winchester (HDD) 

Az első merevlemezt az IBM 1973-ban mutatta be, de alapjaiban ma is ugyanazon 

mozgó alkatrészeket tartalmazó adattárolóról beszélhetünk, bár a sebessége és az adattáro-

ló kapacitása, fizikai mérete rengeteget változott. 

A merevlemez mágneses adattároló. Az adathordozó lemezeket egybeépítették a meg-

hajtó egységgel, a lemezek nem cserélhetőek. A merevlemezes tárolók több, egymás fölött 

elhelyezkedő fémből – általában alumíniumból – készült, vékony mágneses rétegű lemez-

ből állnak. Léteznek a merevlemezes technológiával kapcsolatba hozható, egyéb háttértá-

rak is. A SyQuest és PLI lemezek merevlemezes technológiára épülő, cserélhető háttértá-

rak, tárkapacitásuk 40-200 MBájt közötti, átmérőjük 5,25” vagy 3,5”. A JAZ lemez szintén 

cserélhető merevlemezes technológián alapuló háttértár, kapacitása 2 GBájt. 

A lemezek mindkét oldalához tartozik egy-egy író-olvasó fej, ami a merevlemez belse-

jét ábrázoló fényképen jól kivehető. A zárt, egybeépített szerkezetnek köszönhetően, a 

külső szennyeződésektől védve van és a fordulatszám kb. tízszeres a flopihoz viszonyítva. 

A fej ezáltal közelebb lehet a lemezekhez, ami lehetőséget ad a nagyobb tárkapacitás eléré-

sére, mivel több sáv és szektor található a lemez felületén, mint a flopinál. Az író-olvasó 

fejek nem érintkeznek a mágnesezhető réteggel, ugyanis a lemezek forgása által keltett 

légáramlat kb. 0,3 mikrométerre távol tartja a fejet a lemezektől. A fordulatszám növelése 

magával hozza az adatelérési idő csökkenését. 

Mindezek miatt a merevlemezt különösen óvni kell az ütődéstől, rázkódástól, mivel a 

fej a lemezhez érve a merevlemezt tönkreteheti. Az adatok írása, olvasása során a géphá-

zon egy LED világít, amely mellett általában HDD felirat vagy egy hengert ábrázoló rajz 



SZÁMÍTÓGÉPES KONFIGURÁCIÓK 

103 

található. A merevlemezeket – a lemez és a meghajtó egybeépítése miatt – merevlemezes 

meghajtóként (HDD) is emlegetik, továbbá gyakran nevezik winchesternek. A lemezek 

mérete többféle (3,5”; 2,5”; 1,8”) lehet, de az asztali PC-k esetén ma a 3,5” gyakori. 

 

67. ábra Merevlemez 

7.5.4 A merevlemez jellemzői 

Tárkapacitás: a merevlemezre írható adatmennyiség. Értéke 160 GB és 2 TB között 

változik. 

Átlagos elérési idő: a merevlemez-vezérlő által kiadott adatelérési (írási, olvasási) pa-

rancstól annak teljesítéséig eltelt átlagos időtartam. Értéke ma 23-7 ms közötti, de már 

bejelentettek 3 ms-os merevlemezt is. 

Adatátviteli sebesség: megmutatja, hogy a merevlemezről másodpercenként mennyi 

adat juttatható a központi egységbe. A ma jellemző érték 16,6-133 MB/s. Az adatátvitelt 

lehet növelni a merevlemezbe épített gyorsító puffer memóriával is. Ma ez akár 32 MB is 

lehet. 

Fordulatszám (RPM): a lemezek percenkénti fordulatszáma. A nagyobb érték a ked-

vezőbb. A fordulatszám növelése csökkenti az átlagos elérési időt, növeli az adatátviteli 

sebességet, vagyis gyorsabb lesz a merevlemez. A merevlemez-készítés tökéletesítése so-

rán mára ez az érték 4500-10 000 fordulat/perc közé esik, (legjellemzőbb a 

7200 fordulat/perc) de bejelentettek már percenként 15 000 fordulattal működő eszközt is. 

Csatoló felület: a merevlemez csatlakoztatható egy kártya segítségével vagy közvetle-

nül az alaplapra integrált csatlakozóhoz. A merevlemezek több fajtája terjedt el: IDE, SCSI 

és a legkorszerűbb a SATA. A SCSI merevlemezek gyorsabbak, nagyobb kapacitásúak, 

azonban az áruk magasabb. Ma már nem gyártják.  

A ma leggyakrabban használatos szabvány a serial ATA (SATA) 2003-ban jelent meg 

az IDE szabvány utódaként. Az első generációs SATA csatlakozók SATA/150 vagy SATA 

I néven futottak és 1,5 Gbit/s sebességgel kommunikáltak. Az aktuális kódolatlan átviteli 
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sebesség 1,2 Gbit vagy 150 MB/s. A SATA II szabvány 2004-ben jelent meg. Az órajel 

3GHz-re nőtt az elméleti adatátviteli sebesség 300 MB/s-re változott. 

Partícionálás, formázás 

Az állományok helyét a merevlemezen egy számhármas határozza meg: a lemez-

szám, cilinderszám, szektorszám. Az egymás alatt lévő sávokat – a különböző lemezko-

rongokon – cilindernek nevezzük, amennyiben több lemeztányér van a 

meghajtóegységben. A merevlemezt az adatok írása előtt partícionálni lehet. A partíciók 

segítségével a fizikai kapacitás több részre bontható. Amennyiben csak egy partíciót ho-

zunk létre, az egész merevlemez teljes kapacitását egyben használhatjuk. A partícionálás 

után a partíciókat külön-külön kell megformázni. A formázás során kialakítjuk mágneses 

jelekből a sávokat és szektorokat, mint a flopinál. A merevlemeznél egy szektor 512 bájt-

nyi adatot tartalmazhat. Az adatok írása sajátos, a merevlemeztől függ. 

Összességében a lemez száma és a cilinderszám egy adott lemez egy sávját jelöli 

meg, azon belül pedig a szektorszám tájékoztat arról, hogy hol található a keresett adat. 

Formázás után a partíciós tábláról kapunk tájékoztatást arról, hogy az adott partíció 

mekkora és mi módon tárolja adatainkat, vagyis milyen fájlrendszert használ. A merevle-

mez minden partíciója rendelkezik az abban tárolt állományok nyilvántartásával. Egy par-

tíción az adatok visszakeresését a fájlok helyét nyilvántartó tábla (FAT–File Allocation 

Table) segíti. 

Logikai adatkezelés 

A logikai lemezkezelés alapja a klaszter (cluster). Az állományokat klaszterekben tá-

roljuk. Van úgy, hogy elférnek egy klaszterben, gyakrabban fordul elő azonban az, hogy az 

állományt szétdarabolva csak több klaszterben sikerül elhelyezni. Egy klaszterbe csak egy 

állomány vagy annak darabja kerülhet. A klaszterek száma – fájlrendszertől függően – 

adott.  

Az NTFS vagy New Technology File System (új technológiájú fájlrendszer) a Micro-

soft Windows NT és utódainak (Windows 2000, Windows XP) szabványos fájlrendszere. 

A korábbi Windows operációs rendszerek (95, 98, 98SE és ME) nem képesek natív módon 

olvasni az NTFS fájlrendszert, bár léteznek programok erre a célra is. 

Az NTFS több újdonsággal rendelkezik a FAT fájlrendszerrel szemben, mint például a 

metaadatok támogatása, fejlettebb adatstruktúrák támogatása a sebesség, a megbízhatóság 

és lemezterület-felhasználás érdekében, valamint rendelkezik hozzáférés-védelmi listával 

és megtalálható benne a naplózás is. A fő hátránya a korlátozott támogatottsága a nem-

Microsoft operációs rendszerek oldaláról, mivel a pontos specifikáció a Microsoft szaba-

dalma.  

Az NTFS a FAT32-vel szemben nem 32 bites, hanem 64 bites indexeket használ a 

clusterek kiválasztásához, így nem pazarol helyet. A 64 bites indexeknek köszönhetően 

elvileg az NTFS partíció mérete 16 EB (exabyte !) lehet, de a gyakorlatban 2 TB-nál 

(terabyte) nagyobb partíciókat nem kezel. 

Defragmentálás 

A merevlemezen egy idő után az egy állományhoz tartozó adatok szétszórtan he-

lyezkednek el, ami a fejmozgatás miatt az adatelérés lassulásához vezet. Az állományok 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jlrendszer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Windows_95
http://hu.wikipedia.org/wiki/Windows_98
http://hu.wikipedia.org/wiki/Windows_98
http://hu.wikipedia.org/wiki/Windows_ME
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törlésekor ugyanis felszabadult klaszterekbe ismét lehet írni. Amennyiben egy nagyobb 

állomány kerül a lemezre, azt a szabad klaszterek kitöltésével lehet elhelyezni. Valószínű 

viszont, hogy ezek a lemezen fizikailag nem egymás után találhatók. Ezt fragmen-

táltságnak nevezzük. Az egy állományhoz tartozó adattöredékeket célszerű fizikailag egy-

más után helyezni, vagyis defragmentálni. A felhasználó a defragmentálást, más szóval 

töredezettség-mentesítést egy speciális programmal végeztetheti el. 

7.6 OPTIKAI HÁTTÉRTÁRAK 

Az optikai tárolás alapgondolata már 1927-ben felmerült. A CD-rendszer (Compact 

Disc – kompaktlemez) kifejlesztését célzó törekvések azonban csak 1974-ben kezdődtek 

el, pár évvel később a Sony és a Philips fejlesztése nyomán megjelent a hang CD szabvá-

nya, 1984-től pedig megoldódott a digitális adatok optikai elven történő tárolása (CD-

ROM). Óriási előnye abban rejlett, hogy abban az időben az egyik legnagyobb tárolókapa-

citású tárolóegység volt. 

A CD-k, DVD-k hátrányai: a korongokon tárolt adatok élettartamára semmi meg-

bízható adat nincs, egyes kísérletek szerint 50-60 év lehet, de más kutatások ettől kevesebb 

időt állapítanak meg. A másik gond a korongok sérülése, ami lehetetlenné teheti az adatok 

olvasását, márpedig megeshet hogy munka közben a CD-t véletlenül megkarcoljuk. Az 

adatok elérése a merevlemezhez képest lassú, de ezen a téren is sokat fejlődtek az optikai 

elvű meghajtók. 

Az optikai háttértárak mindegyike lézerfény segítségével olvasható és írható. Az op-

tikai háttértárak többségénél a lemez felülete (land), illetve az azon létrehozott apró gödör 

(pit) hordozza a digitális adat két állapotát. A lemez felületéről az adatok olvasása lézersu-

gárral történik. 

A visszavert lézerfény intenzitása eltérő a land és a pit esetén, amit egy fotódióda 

alakít át a számítógép számára feldolgozható elektromos jellé. Az optikai tárolók legtöbb-

jénél az adattárolás elve lényegében ilyen egyszerű. 

Az optikai elvű tárolók – írhatóságuk alapján – három csoportra oszthatók: a fel-

használó által nem írható (csak olvasható), egyszer írható és többször írható lemezekre. 

 

68. ábra Optikai lemez, meghajtóval 
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7.7 CSAK OLVASHATÓ OPTIKAI HÁTTÉRTÁRAK 

A CD-ROM (Read Only Memory – csak olvasható adattár) és a DVD-ROM – amint 

nevük is mutatja – csak olvasható optikai háttértár. Mindkét háttértár egy mesterlemez 

alapján – nagyüzemi körülmények között – préseléssel készül, így a felhasználó számára 

megváltoztathatatlan. Az új programokat, multimédiás alkalmazásokat (oktatóprogram, 

szótár, lexikon, jogtár, telefonkönyv, menetrend) CD-ROM-on vagy DVD-ROM hozzák 

forgalomba. 

7.7.1 Audio CD (CD-A, CD-DA) 

A hangrögzítésre hivatott Audio CD a „Vörös Könyv” szabványban rögzítve. 74 perc 

sztereó minőségű (44,1 KHz, 16 bit) zene tárolását teszi lehetővé A CD-DA felülete hang-

sávokra (track) tagolódik, amelyek közt egy kis szünet található. A hangsávok hangkódolá-

si formátuma többé-kevésbé megegyezik a Windows programrendszer által használt Wave 

állomány-formátummal.  

7.7.2 CD-ROM, CD-ROM XA 

A CD-ROM csak olvasható, számítógépes adatok tárolására alkalmas optikai tároló-

eszköz az Audio CD továbbfejlesztése, így nemcsak hang, hanem egyéb információk táro-

lására is szolgál. A CD-lemez egy 12 cm (ritkán 8 cm) átmérőjű műanyag korong. A CD-

ROM-ot a hozzá készített meghajtó képes olvasni. Az eredeti CD-ROM-meghajtó adatátvi-

teli sebességét az audió CD-rendszerhez viszonyítva adják meg, ami 150 KB/s volt, ma 

ennek a többszörösével működő meghajtók használatosak. A 16x, 24x, 32x, 48x, 52x jelű 

meghajtók 16-szor, 24-szer stb. gyorsabbak az eredeti 150 KB/s sebességnél, de ezt a gya-

korlat csak részben igazolja, az elméletileg leírt teljesítményt megközelítik ugyan, de sok 

esetben nem érik el. A hozzáférési ideje kb. 80 ms, ami a merevlemezek esetén már 10 ms 

alatt van.  

A CD-ROM kapacitása többnyire 700 MBájt. Egy CD-lemez kapacitása ennél több, 

is lehet akár 700 vagy 800 Mbyte. A lemezen spirális alakban tárolják az adatokat a lemez 

közepétől kezdődően a széle felé, amit sávnak neveznek. A CD-re írt adatok sűrűségét 

érzékelteti a következő példa: egy emberi hajszál közel 40 pitsávot takarna le, ha egy CD 

felületére tennénk. 
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69. ábra Optikai lemezek tulajdonságai 

7.7.3 CD-I 

A CD-I vagy interaktív CD („Zöld Könyv” szabvány) nemcsak adatokat, zenét ké-

peket, hanem az ezek tárolásához szükséges illetve kapcsolódó programokat is tartalmaz, 

így az első multimédiás hordozónak is tekinthető.  

7.7.4 Kodak Photo CD 

Az egyszer írható Photo CD a Kodak cégtől képes a fényképfelvételeink tárolására, 

(akár több méretben és minőségben) majd nézegetésére tévén keresztül egy speciális leját-

szóval. 

7.7.5 DVD 

A DVD rövidítés a Digital Video Disc (digitális videolemez) vagy a Digital Versatile 

Disc (kb. sokoldalú digitális lemez) kifejezést takarja. Eredetileg MPEG-2 tömörítésű 

(720x576 felbontású) filmek tárolására találták ki de adattárolásra is kiváló.  

Fizikailag akkora, mint a CD, tehát 120 mm átmérőjű. Ritkán láthatjuk kisméretű válto-

zatát, a Mini-CD-hez hasonlóan 80 mm átmérőjű Mini-DVD-t is. 

A DVD-k fajtái: 

− DVD-Audio: kiváló minőségű hang tárolására 

− DVD-Data: adatok tárolására 

− DVD-R: egyszer írható DVD lemez 

− DVD+R: egyszer írható DVD lemez 

− DVD-RAM: közvetlen elérésű, kb. 100000-szer újraírható DVD lemez 

− DVD-ROM: gyári, préselt adatlemez 

− DVD-RW: kb. 1000-szer újraírható DVD lemez  
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− DVD+RW: kb. 1000-szer újraírható DVD lemez 

− DVD-Video: mozgókép tárolására 

− DVD-VR: video és hang rögzítésére (TV-ről vagy kamerával) 

− DVD+VR: a DVD-Video egyik változata DVD+R, illetve DVD+RW lemezekre 

történő felvételhez 

− PS2 DVD: Sony PlayStation 2 játékkonzolhoz készült játék tárolására 

− SACD: kiváló minőségű hang tárolására 

− Xbox DVD: Xbox típusú játékgéphez készült játék tárolására 

A +R/+RW, illetve -R/-RW formátumú lemezek egymással nem kompatibilisek. Ma 

már szinte minden DVD-meghajtó olvassa mindegyik formátumot, azonban előfordulnak 

olyan régebben gyártott írók, melyek vagy csak a +, vagy csak a – jelzésű lemezeket keze-

lik.  

Tárolókapacitásuk többféle lehet: 

− DVD-5: egyik oldalán van adattároló réteg 4,37 GB tárolására alkalmas, A leg-

gyakrabban használt típus. A DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW elnevezésű 

lemezek egy tekintélyes része ilyen. 

− DVD-10: mindkét oldalon van adattároló réteg, tárolni 8,75 GB-ot tud, A DVD-R, 

DVD-RW, DVD+R, DVD+RW is támogatja a formátumot. Hívják egyszerűen 

kétoldalas (egyrétegű) DVD-nek is (Double Sided Single Layer). 

− DVD-9: két tárolóréteg van egy oldalon, egymás alatt, kb. 7,95 GB-ot tárol. Ezt a 

médiát hívjuk kétrétegű DVD-nek is. További jelölései: DVD-R9, DVD-R DL, 

DVD+R9, DVD+R DL vagy 8,5 GB-os DVD (a DL a Dual Layer vagy Double 

Layer, vagyis kétrétegű rövidítése). 

− DVD-18: két-két tárolóréteg van mindkét oldalon, egymás alatt, 15,9 GB-ot tárol-

hatunk rajta. Kétoldalas, kétrétegű lemezként emlegetik (Double Sided Dual 

Layer). 

 

70. ábra CD és DVD lemezek összehasonlítása 
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7.7.6 HD-DVD (AOD) 

A DVD Forum következő generációs formátuma, az Advanced Optical Disc (AOD), 

későbbi nevén HD DVD. Ez a létező DVD fizikai formátum módosítása kék-ultraibolya 

lézerrel történő olvasással, rétegenként 15 GB kapacitás elérése érdekében. Az adatmély-

ség ugyanaz, mint az elődöknél (1,6 mm). Elsődleges fejlesztői a Toshiba és a NEC. 

Kidolgozták a HD DVD-9-et is, ami a szokásos kétrétegű DVD-9 lemezeken tárol 

nagyfelbontású videofelvételt. Ezt kombinálták a HD DVD-vel. Egy kétórás video anyagot 

6-7 Mbps-mal lehet rögzíteni ezeken a lemezeken. A továbbfejlesztett video kódolási tech-

nológiának köszönhetően ezen adatátviteli sebesség mellett legalább 720p24 (720 soros 

progresszív video 24 fps-sel) minőségű video rögzíthető (rövidebb filmek akár 1080p24 

formátumban is). A Blu-rayDisc a kéklézeres technológia esetén egyedül maradt, mivel a 

versenytárs HD-DVD gyártását 2009-ben megszüntették. 

7.7.7 Blu-rayDisc (BD) 

A DVD utódjának szánják. Sokáig formátumháborúban állt a HD-DVD-vel, – mindkét 

formátumnak megközelítőleg ugyanannyi támogatót sikerült gyűjtenie. A háborút végül a 

Warner döntötte el, amikor 2008 elején a cég feladta HD-DVD-vel kapcsolatos terveit és 

állást foglalt a blu-ray disc mellett. A Blu-ray (kék sugár, az e betű elhagyva) egy teljesen 

új fizikai formátum, rétegenként 23-30 GB kapacitással. Kék lézert használ, adatmélysége 

0,1 mm. A 405 nm-es lézer 0,32 µm-es mélyedéseket tapogat le, a pitek hossza 0,138 µm. 

A lemez fizikai méretei hasonlóak a DVD-jéhez (120 mm átmérő, 1,2 mm vastagság). 

Adatátvitele 36 Mbps. Egy rétegére mintegy 2 órányi HD-video (28 Mbps) vagy 10 

órányi normál video (4,5 Mbps) fér. Létezik kétrétegű változata is (kb. 50 GB kapacitás-

sal), de elterjedésére még néhány évet várnunk kell. 

Kezdetben házi és professzionális felvételek készítéséhez és adattárolásra tervezték. A 

gyári filmek ötlete csak később született, neve BD-ROM. Ehhez kidolgozták a video és 

audio tárolását, az interaktivitást és a másolásvédelmet is. Természetesen létezik írható 

változata is BD-R, (25 GB) vagy BD-R DL (50 GB) kapacitással. 

 

71. ábra Blu-ray lemez 
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7.8 EGYSZER ÍRHATÓ OPTIKAI HÁTTÉRTÁRAK 

7.8.1 CD-R 

A 70-es években az egyszer írható CD-lemez neve még WORM (Write Once Read 

Many – egyszer írható többször olvasható) volt, de manapság a CD-R (Recordable) szab-

vány neve használatos. A CD-R a felhasználó által egyszer írható, 12 cm átmérőjű
1
 lemez. 

A felhasználó tehát saját maga írhat egy üres lemezre adatokat, de fontos, hogy a felírt 

anyag nem törölhető és nem változtatható meg, ugyanakkor tetszőlegesen sokszor olvasha-

tó. A leírtakból következik, hogy csak hosszabb távra archiválandó adatokat érdemes CD-

R-re írni. A ráírható adatmennyiség jellemzően 700 MBájt de létezik 700, 790, 870 Mbyte-

os is.  

A CD-R írásához egy CD-R-író eszköz, speciális program és PC szükséges. Az adat-

hordozó más, mint a tömeggyártásban használt, préseléssel készülő CD-ROM. A CD-R 

adatokat nem tartalmaz, de előformázott. Gyártáskor spirálisan kifelé haladó barázdákat 

hoznak létre, amit az adatok felírásakor a lézerfej követ. A műanyag alapanyagon átlátszó, 

írható réteg található, amit fényvisszaverő felület borít, legfelülre egy vékony lakkréteg és 

címke kerül. A CD-R-írók teljesítménye kevésbé érdekes, ugyanis nem az írás ideje, ha-

nem a hosszú távú használat miatt a minősége a fontos, mindazonáltal az írás sebessége 

évről évre nő. 

Az adatok lemezre írása után a tartalomjegyzék-tábla (TOC) felírása következik. A CD-

ROM-meghajtó csak a TOC felírása után képes a lemezt olvasni, addig a felírt adatok csak 

a CD-t író meghajtóval olvashatók. Az adatokat nem szükséges egyszerre felírni a lemezre, 

lehet több részletben is. A szekció a CD-R egyszerre felírt része, mely önállóan tartalmaz 

bevezetést, programterületet és kivezetést. A CD-R több részletben, azaz több szekcióban 

írása révén többmenetes (multi-session) CD-t készíthet a felhasználó. Mindebből követke-

zik, hogy szekciónként a bevezető részekbe egy-egy új, aktuális TOC kerül. 

7.8.2 DVD-R, DVD+R 

1997-től létezik a DVD-R szabvány is, egyrétegű egy- vagy kétoldalas kivitelben. A 

CD-R-hez hasonlóan történik a DVD-R írása is, itt is vörös lézert használnak. A DVD eme 

két formátuma azonban nem azonos, néhány éve elképzelhető volt, hogy egy berendezés 

csak DVD-R, vagy DVD+R jelű lemezt írt. Mindkettő kapacitása 4,7 GB (gigabájt), a kü-

lönbség az írási technikában jelenik meg, amit itt nem részletezünk. Alapvetően az a lé-

nyeges különbség, hogy a DVR-R lemezeket elsősorban DVD filmek írására tervezték és a 

korai DVD lejátszók mindegyike olvasta, míg a DVR+R-t nem. Ennek oka az volt, hogy a 

DVD+R-t adatok tárolására fejlesztették ki. Mára ennek nincs jelentősége, bármilyen leját-

szó képes olvasni őket. 

Az írás kapcsán essék néhány szó a fájlok tárolásáról, azaz arról, hogy többnyire mi-

lyen rendszerben rögzíthetők az állományok a korongokon. 1984-ben hozta létre az ISO2 

az ISO 9660 szabványt, eredetileg csak a CD-ROM-hoz készítették, de mára széles körben 

használják. Az állomány azonosítója 8+3 karakter lehet, ékezetes betűk nem használhatók, 

                                                      
1
 Létezik 8 cm átmérőjű, 184 MBájt kapacitású CD-R is. 

2
 International Organization for Standardization – nemzetközi szabványügyi szervezet Genfi székhellyel, 90 

ország tagságával. Az eredeti nevéből származott az ISO rövidítés, ami máig fennmaradt és használatos. 
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amit az ismert rendszerek többsége képes használni. A TOC-nak kötelezően a lemez elején 

kellett, hogy legyen. A CD-R lemezek többmenetes írása érdekében készült el az ISO 

13490 szabvány, ami a TOC felírását a lemez számtalan területére engedélyezi, ugyanak-

kor a lemez megteltekor az ISO 9660-as állományrendszert ismerő eszközzel is olvasható 

lesz. 

A Microsoft által fejlesztett Joliet szabvány az ISO 9660-ra épül, jobban alkalmaz-

kodik az új rendszerekhez, többek közt az állománynevek 64 karakteresek lehetnek. Az 

UDF (Universal Disc Format) állománykezelő rendszer elsősorban az írható (újraírható) 

lemezekhez készült. Előnye, hogy UDF formátumú lemezre bármilyen programmal írha-

tunk. 

7.9 TÖBBSZÖR ÍRHATÓ OPTIKAI HÁTTÉRTÁRAK 

Az optikai háttértárak legkorszerűbb csoportja, amelyek a felhasználó számára lehe-

tővé teszik a többszöri írást és olvasást. A többször írható háttértárak összefoglaló neve 

WARM (Write And Read Many), azonban az egyes adathordozókhoz kapcsolódó neveket 

gyakrabban használják. Közös jellemzőjük, hogy cserélhetők. A működési elvben azonban 

nagyon eltérők. Valószínűleg ezeknek az adathordozóknak egyre nagyobb szerepük lesz a 

mindennapokban a mágneses háttértárak mellett. 

7.9.1 CD-RW 

A CD-RW
3
 (CD-ReWriteable) szó szerint újraírható CD-t jelent, vagyis tartalma 

számtalanszor letörölhető és újraírható. Az íráshoz egy CD-RW-meghajtóra van szükség, 

olvasni a mai CD-meghajtók bármelyike képes. 

Alapvetően két technikával működnek. A fázisváltozáson alapuló újraírható CD 

(lásd a CD-R-nél) terjedt el jobban. Itt nem pit és land, hanem egyes ötvözetek kétféle 

állapota (kristályos és amorf) hordozza a digitális jelek két értékét. A fázisváltós anyagok 

élettartama igen hosszú, kb. egymilliószor törölhetők, ráadásul a hőmérsékletre és a párára 

sem érzékenyek. 

A másik technika a festékpolimeres, leírása szintén a CD-R-nél megtalálható. A 

technika lényege az a festékréteg, amiben apró gödrök képződnek a lézersugár melegítésé-

nek hatására. A gödör egy másfajta lézersugárral „kisimítható”, vagyis a lemez törölhető, 

ezután természetesen újraírható. A lemezfelület tehát fizikailag változik meg, így az összes 

CD-berendezés képes olvasni. A lemez – a festékanyag tulajdonságai miatt – csupán 100-

szor törölhető. 

7.9.2 DVD–RW, DVD+RW 

A DVD-R újraírható párja. A Pioneer fejlesztése, melyet 200-nál is több gyártó támogat 

(Apple, Compaq stb.). Névleges kapacitása a DVD-R-hez hasonlóan 4,7 GB. Körülbelül 

1000-szer lehet újraírni. Kompatibilitása rosszabb, mint egyszer írható társáé (kb. 30%). 

Mivel a reflexiós réteg valamennyire áteresztő, egyes meghajtók helytelenül kétrétegű 

DVD-ként próbálják kezelni a a DVD-RW-ket.  

A DVD+RW A HP, Philips és a Sony által kifejlesztett újraírható DVD lemez. Névle-

ges kapacitása 4,7 GB. Legfeljebb 1000-szer lehet írni rá, ugyanúgy, mint a DVD-RW-re. 

                                                      
3
 Korábbi neve CD-E (Erasable – törölhető). 
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7.9.3 DVD-RAM 

A DVD Forum 1996-ban mutatta be. Értékesítése 1998 körül kezdődött. Az adathordo-

zó felületén számos apró téglalap látható. Ezek alkotják a DVDRAM merev (gyári) szekto-

rozását. A média neve a DVD-Read And Write Memory kifejezés rövidítése. Ez a lemez 

többek között akkor előnyös, ha közvetlenül a DVD-n akarunk videofelvételt szerkeszteni. 

A lemez érdekessége, hogy nagy adatbiztonságot nyújt amellett, hogy tartalmát mintegy 

százezerszer újraírhatjuk. Egyes változatait merev tok (cartridge) védi a sérülésektől és 

fizikai hatásoktól. Más DVD lemezekkel összehasonlítva a DVD-RAM inkább a merevle-

mezek működéséhez áll közelebb, hiszen egyetlen hosszú, spirális sáv helyett több, kon-

centrikus sávot használ. A többi DVD-s versenytársával (DVD-R, DVD+R, DVD-RW, 

DVD+RW) ellentétben a DVD-RAM írásához nem szükséges speciális szoftver. Megfelelő 

hardverrel a DVD-RAM lemezek egy egyszerű hajlékonylemezhez vagy merevlemezhez 

hasonlóan érhetők el. 

A Linux különféle változatai, a Mac OS 8.6-os és későbbi verziói, valamint a Windows 

XP támogatják a közvetlen DVD-RAM műveleteket. A korábbi Windows rendszerek esz-

közmeghajtókat vagy speciális programokat (pl. InCD) igényelnek. Az Apple Macintosh 

gépekbe szerelt optikai meghajtók a legtöbbször nem támogatják 

A DVD-RAM meglehetősen megbízható formátum, mivel a lemezek beépített hibake-

zeléssel vannak ellátva. A lemezen használt UDF fájl-rendszer tovább növeli az adatok 

biztonságát. 

7.10 MAGNETOOPTIKAI TÁRAK 

A mai legmegbízhatóbb, újraírható technológia, hiszen a mágneses és az optikai tárolás 

legjobb elemeit használja a felhasználó nagyobb biztonságát szolgálva ezzel, ráadásul az 

MO-lemezhez nem szükséges semmiféle program: a rendszer úgy látja, mintha egy flopi 

vagy merevlemez lenne. Az MO-lemezek ellenállnak a mágneses mezőknek, szemben a 

hagyományos mágneses adathordozókkal (flopi, ZIP, Jazz). Az MO nem érzékeny a porra, 

ellenáll a rázkódásnak, ételmaradékoknak, röntgensugárzásnak, azaz a CD-k és DVD-k 

számára káros dolgoknak. 

Az MO többféle méretű és kapacitású lehet. Az átmérője 5,25” vagy 3,5”. A 

3,5 hüvelykes lemez 1990 elején jelent meg 128 megabájt tárolókapacitással., míg a jelen-

legi tárolókapacitás 2,3 gigabájtnál tart. A számítógéphez az MO-meghajtó egység IDE, 

SCSI vagy USB felületen csatlakozik. 

A felhasználó számtalanszor írhatja és olvashatja a rajta lévő adatokat. A mágneses 

adatrögzítés előnyeinek és a nagy írássűrűségű lézersugaras technológiájának egyesítéséről 

van szó. Az MO-lemezeket alacsony szinten formázva vásárolhatjuk meg, ezért használat-

ba vétele előtt gyorsformázásra van szükség. A lézersugár által a mágneses polaritás kétfé-

le állapota „leolvasható”, ami megfelel az eddig ismert pitnek és landnek. Lemezre íráskor 

nagy energiájú lézerrel a mágneses polaritás könnyen megváltoztatható, pl. az É/D irányú 

domének változtatása D/É irányba. A vizsgálatok szerint tízmilliónál többször lehet az 

adatokat törölni, majd újraírni.  

A magnetooptikai technológiára másik példa a korábban gyártott, zenéket tároló 

Minidisc a Sonytól. 
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72. ábra Magnetooptikai lemez 

7.11 PENDRIVE 

A pendrive egy USB-csatlakozóval egybeépített flash memória. Tárolási kapacitása 

1 MB-tól 256 GB-ig terjed. Némelyik képes 10 évig megőrizni az adatokat, és egymillió 

írás-törlési ciklust is kibír. Önállóan nem képes adatcserére, csak személyi számítógépre 

vagy a megfelelő csatlakozással ellátott író/olvasó egységre csatlakoztatott állapotban, 

arról vezérelve. Jellemző adatátviteli sebessége USB 2.0 feltételek megléte esetén 6 MB/s, 

USB 1.0 szabványnál kb. 1 MB/s. Az elektromos csatlakozás védelme érdekében védőku-

pakkal készül, de létezik védőkupak nélküli változat is. 

A pendrive-ok általánosan FAT vagy FAT32 fájlrendszerrel vannak előformázva, 

azonban NTFS-sel vagy más fájlrendszerrel is formázhatók. A merevlemezekhez hasonló-

an futtathatók rajta hibajavító, adat-helyreállító programok. Töredezettség-mentesítés nem 

szükséges, mivel a flash memória „random elérésű” tárolással dolgozik, így az adatok sor-

rendiségének nincs jelentősége. 

 

73. ábra Pendrive 

7.12 MEMÓRIAKÁRTYÁK 

A memóriáknál már volt szó a flash memóriákról. A memóriakártyák, mint adattárolók 

gyakorlati felhasználása azonban olyan jelentős, hogy velük külön is foglalkozunk. 

A memóriakártyák mára kiszorítva a flopit a legnépszerűbb adathordozóvá váltak, kö-

szönhetően kis méretüknek és nagy (akár több gigabyte) kapacitásuknak. A memóriakár-

tyák írható-olvasható tárolók, tehát minden szempontból megfelelnek az elvárásoknak. 
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A memóriakártya a digitális fényképezőgépeknek is nélkülözhetetlen kelléke. A készü-

lékhez általában vásárolnunk kell az alaptartozékon túl további memóriakártyá(ka)t is, 

hogy megfelelő mennyiségű és minőségű fényképet tárolhassunk (ha valaki még hangem-

lékeztetőt vagy kisebb videofelvételeket is szeretne tárolni, még nagyobb tárolóra van 

szüksége). Míg az egyszerűbb készülékeken egyetlen memóriakártya-foglalat van, addig 

léteznek olyanok is, melyekben egyidejűleg kétféle kártya is lehet (dual foglalatos gépek). 

Ha belegondolunk, hogy méretben, tudásban mennyire eltérő fényképezőgépek vásárolha-

tók, nem meglepő, hogy a memóriakártyáknak is számtalan típusa alakult ki. Ezeket néz-

zük meg kicsit részletesebben. 

7.12.1 SmartMedia 

A viszonylag nagy, körülbelül 45 x 37 mm-es, 2 g tömegű és 0,76 mm vastagságú me-

móriakártya a digitális fényképezés hőskorának első elterjedt adathordozója. A kártya ér-

dekessége, hogy nincs benne vezérlő elektronika, de ebből ered nagy hátránya is: a ve-

zérlést a gépnek kell biztosítania. A 16 MB-os változatnál még nem is volt nagy probléma, 

de a 32 és a 64 MB-os memóriát a régebbi fényképezőgépek nem tudták kezelni. Kompati-

bilitási problémák is felmerültek: minden fényképezőgép a maga módját kezelte a kártyát, 

így a kompatibilitás még formattálás után sem volt garantált. További problémája a 

SmartMedia kártyáknak, hogy két típusa létezik: a 3,3 és az 5 V-os. Ezek sajnos nem kom-

patibilisek egymással. Ha tehát szükség lenne egy ilyen kártyára, még a feszültséget is 

ellenőrizni kell! Ha több kis kapacitású kártyát szereztünk be, a gyakori cserélgetés miatt 

az adathordozók hajlamosak a megtörésre, mivel a SmartMedia igen vékony. Mivel a me-

mória-kártya nem tartalmaz vezérlőelektronikát, az írási és olvasási sebesség nem adható 

meg pontosan, mert gépről gépre változik. Az írási sebesség körülbelül 2 MB/s. A legna-

gyobb kapacitású változata 128 MB adat tárolására képes, ami nem feltétlenül elég napja-

ink növekvő igényeihez. Napjainkra kezd teljesen eltűnni a piacról, mert vetélytársaival 

nem tudja felvenni a versenyt. 

 

74. ábra SmartMedia kártya 

7.12.2 MultiMedia Card (MMC) és Secure Digital (SD) 

A legelterjedtebb típusok egyike. Valójában két különböző kártyatípusról van szó, me-

lyek csupán kívülről hasonlítanak egymáshoz. Ha alaposabban szemügyre vesszük a két 

adathordozót, a legnagyobb különbség, hogy a Secure Digital (SD) kártyán van egy retesz, 



SZÁMÍTÓGÉPES KONFIGURÁCIÓK 

115 

illetve azon eggyel több (9) érintkező van. Működésükben az eltérés annyi, hogy a 

MultiMedia kódolatlanul tárolja az adatokat, az SD kártya viszont „biztonságosan” (innen 

ered a neve is – secure = biztonságos). 

Létezik a „kártyacsaládnak” két utóda is: a 24 × 18 mm-es, 1,4 mm vastag RS-MMC és 

a 21,5 × 20 mm-es, 1,4 mm vastag miniSD. Jelenleg a legkisebb memóriakártyák 

(MicroSD, M2) még ettől is kisebb méretűek. Kapacitásukat tekintve ma már természete-

sek a több GB-os kártyák. 

A Secure Digital memóriakártyát három cég fejlesztette ki: a Matsusita Electric, a 

SanDisk és a Toshiba. A 2 g tömegű SD kártya mérete 32 × 24 mm, vastagsága 2,1 mm. 

Az adatátvitel elméleti sebességplafonja 10 MB/s, a gyakorlatban jellemző átlagsebesség 

azonban ennek csak körülbelül a negyede, 2,5 MB/s körüli. 

Az adatátvitelt különféle adapterkártyák és többfunkciós kártyaolvasók segítségével le-

het megoldani. 

 

75. ábra MMC kártyák 

 

76. ábra Hajlékonylemezek 

7.12.3 CompactFlash (CF) és Microdrive 

Az egyik legrégibb formátum, a SmartMedia kártyákkal közel egy időben terjedt el. A 

43 x 36 mm-es, 3,3 mm vastag adathordozó nevét onnan kapta, hogy mozgó alkatrészeket 
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nem tartalmaz, így a fizikai hatásoknak jobban ellenáll. A CF kártyát passzív PCMCIA 

foglalatba helyezve tökéletesen megfelel a PCMCIA szabványnak. A memóriakártya fény-

képezőgéphez történő csatlakozását és az ATA kompatibilitást az 50 tűs csatlakozófelület 

biztosítja. Áramellátása nem olyan problémás, mint a SmartMediaé vagy más kártyáké. A 

CF akár 3,3 V-on, akár 5 V-on használható. 

A kártya különlegessége, hogy leíró szabványa rugalmas, így a memória mellett vagy 

helyett különféle csatlakozás, Bluetooth adó-vevő, modem stb. építhető bele. A felhaszná-

lás körét ez a lehetőség alaposan kibővíti. 

A merev védőburkolat miatt ez az egyik legmasszívabb kártyatípus. A hosszú tűs csat-

lakozósor ilyen szempontból is előnyös, mivel a gyakori cserét jól viseli (durva behelye-

zésnél azonban a tüskék elhajolhatnak). A koszolódást gátolja, hogy a csatlakozó tűk nem 

érinthetők meg, és a kártyában levő érintkezőkhöz sem férhetünk hozzá. A többi kártya 

legtöbb esetben nyitott csatlakozófelületéhez képest ez igen nagy előny. 

A CompactFlash kártya beépített vezérlőegységet tartalmaz, mely ugyan kedvezőtlenül 

érinti az adathordozó méreteit és súlyát, igen nagy előnyt is jelent. A CF kártyát olvasó 

régebbi digitális fényképezőgépekbe nyugodtan vehetünk újabb, nagyobb kapacitású kár-

tyát, mivel a kártya gondoskodik saját vezérléséről. Ha már a kapacitásról szóltunk, meg-

említendő, hogy a kártya vastagabb társainál, de emiatt nagyobb a kapacitása is. A jelenleg 

kapható legnagyobb CompactFlash kártyák 16, 32, sőt 64 GB-osak! 

A CF kártyáknak két típusa létezik, a Type I és a Type II. Napjainkban utóbbival talál-

kozhatunk legtöbbször. Míg az első típus 3,3 mm vastagságú volt, addig utóda 5 mm-es. A 

CompactFlash Type II-t támogató memória-kártyafoglalatok képesek kezelni a Type 1-es 

kártyákat is. 

A merevlemezgyártás nagy öregje, az IBM cég készített egy forgó alkatrészeket tartal-

mazó miniatűr merevlemezt, a MicroDrive néven ismert eszközt. Ez az adathordozó kom-

patibilis a CompactFlash Type II foglalatokkal. Mivel a működése miatt a MicroDrive 

nagyobb áramfelvételű, ha ilyen adathordozót szeretnénk vásárolni, érdemes végigolvasni 

fényképezőgépünk leírását, alkalmas-e gépünk a média fogadására. Ha már „merevle-

mezről
”
 beszélünk, kapacitásban a MicroDrive 340 MB-os, 512 MB-os, 1 GB-os, 2,2, 4 és 

6 GB-os változatban is létezik. 

 

77. ábra CF kártya 
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7.12.4 XD Picture Card 

A FujiFilm és az Olympus által készített kártyatípus. A memóriakártya 20 × 25 mm-es, 

1,7 mm vastagságú és 2 g-os. Az adat-hordozó tehát leginkább méreteivel tűnik ki a többi 

kártya közül. Jelenleg 16 MB és 4 GB közötti változatokkal találkozhatunk leginkább, de 

léteznek ennél nagyobb kapacitású xD kártyák is. A technológiát leíró szabvány felső hatá-

ra 8 GB. 

A kis méret a vezérlőegység kihagyásával érhető el. Ez a már ismertetett hátrányokat 

hozza magával. Míg a SmartMedia kártyáknál a fizikai írásvédelem is megoldott, addig az 

xD kártyáknál erről le kell mondanunk. A SmartMedia memóriáknál ismertetett feszült-

ségprobléma itt nem jelentkezik, mivel az xD kártyák mindegyike 3,3 V-os. 

A sebesség a típustól függően változik. A standard változat 16/32 MB-os 1,3 MB/s-mal 

írható, 5 MB/s-mal olvasható. A 64, 128, 256 vagy 512 MB-osak 3 MB/s írási és 5 MB/s 

olvasási sebességgel jellemezhetők. A következő kategória 256 és 512 MB-os változatai 

2,5 MB/s írási és 4 MB/s olvasási sebességűek. A harmadik típusnak 256 vagy 512 MB-os 

kivitelezése létezik, mely 4 MB/s-mal írható és 5 MB/s-mal olvasható. 

 

78. ábra xD kártya 

7.12.5 Memory Stick 

A Sony cég saját szabványa. Bár más gyártók készülékei nem nagyon támogatják a 

formátumot, az adathordozónak van létjogosultsága, mivel nemcsak digitális fényképező-

gépekhez, hanem digitális videokamerákhoz, PDA-khoz és Sony laptopokhoz is használha-

tó. 

A kártyának négy változata létezik: 

− MemoryStick, mérete 50 x 21,5 mm, vastagsága 2,8 mm, 4 g-os. Maximális táro-

lókapacitása 128 MB.  

− MemoryStick MagicGate, a klasszikus MS titkosított változata, egyéb tulajdonsá-

gaik megegyeznek. 

− MemoryStick Pro, az MS nagy kapacitású változata. A Memory-Stick Select né-

ven ismert eljárással a Pro típust ismerő készülékek a 256 MB-os kártyát két 128 

MB-osként látják. A legnagyobb kapacitású MemoryStick Pro kártyák a könyv írá-

sakor 64 GB-osak voltak. 
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− MemoryStick Duo (M2), miniatűr eszközökhöz készült változat, mérete 31 x 20 

mm, vastagsága 1,6 mm, súlya 2 g. 

A kártyák közös tulajdonsága, hogy mindegyik egyetlen mozdulattal írásvédetté tehető. 

Az érintkezősor védettségéről pedig az azokat elválasztó perem gondoskodik. Annak elle-

nére, hogy az érintkezők szabadon vannak, a perem miatt nem érhetünk hozzájuk. 

Az adatátviteli sebesség 2,5 MB másodpercenként. 

 

79. ábra Memory Stick 

7.13 MEGHAJTÓK 

Az adattároló médiák önmagukban használhatatlanok lennének. Kezelésükhöz 

(írás/olvasás) szükség van a megfelelő meghajtókra is. Egyes meghajtók többféle médiát is 

kezelnek, de a szabványok sokasága néha nagy zavart kelthet (pl. egy meghajtó nem olvas-

sa azt a lemezt, amit kezelnie kellene). Az adatátviteli sebességet és a felhasználhatóság 

körét nemcsak a meghajtó típusa, hanem az interfésze is befolyásolja. 

7.13.1 Hajlékonylemezek meghajtó (FDD) 

A flopi a lemez és az azt kezelő meghajtó rövidebb elnevezése is. Bár az idők folyamán 

számos hajlékonylemez-típust kifejlesztettek, messze a legelterjedtebb a 3,5” átmérőjű, 

névlegesen 1,44 MB-os tárolókapacitású flopi lett. Ha hajlékonylemezes meghajtóról 

(Floppy Disk Drive, FDD) beszélünk, akkor többnyire ezen lemez kezelésére alkalmas 

meghajtóról van szó. Windows rendszerekben rendszerint az ’A’ betűjelet kapja. Abban az 

időszakban, amikor még nem volt merevlemez a számítógépben, az első számú meghajtó 

az FDD volt. Az adatok másolásához gyakran beépítettek egy másik flopimeghajtót is (a 

’B’ jelűt), ezért a merevlemez a harmadik meghajtó lett (’C’). 

A meghajtó gyakran az 5,25” átmérőjű dokkolók alatt, a rejtett meghajtók pl. merevle-

mez) fölött foglal helyet a házban. Helye jól látható a ház elején kiképzett 3,5”-es nyílás-

ból. A flopikábel és a tápkábel csatlakoztatása után a meghajtó a legtöbb esetben azonnal 

használható. Szinte valamennyi operációs rendszer támogatja. A meghajtóba helyezett 

rendszer-lemez segítségével a számítógép elindítható, bootolható (régen ez volt az egyedü-

li módszer, ha a merevlemezre még nem volt telepítve az operációs rendszer, de ma már az 



SZÁMÍTÓGÉPES KONFIGURÁCIÓK 

119 

optikai meghajtókba helyezett CD/DVD, sőt egy megfelelően előkészített flash drive is 

alkalmas bootolásra). 

 

80. ábra Flopimeghajtó 

7.13.2 Merevlemezek (HDD) 

A modern számítógép elengedhetetlen alkatrésze a merevlemez (Hard Disk Drive, 

HDD). A nagy számítási teljesítményű processzor és az óriási méretű memória alkalmas a 

hatékony adatfeldolgozásra, de az adatok jelentős részét a számítógép kikapcsolása után is 

tárolni kell. Erre kiválóan alkalmas a merevlemez, ami legtöbbször az operációs rendszert 

is tartalmazza, így a számítógép bekapcsolása után semmiféle lemezt nem kell behelyez-

nünk valamelyik meghajtóba, hogy használatba vehessük a gépet. 

A merevlemez több részre, ún. partícióra osztható. Ez az operációs rendszer felhaszná-

lói felületén önálló meghajtóként jelenik meg (pl. egy C: és egy D: a Windows-ban). A 

Linux rendszerek működéséhez általában önálló swap partíciót igényelnek. Partíciók hasz-

nálatával több célunk is lehet, többek között az operációs rendszer és a felhasználói adatok 

különálló tárolása. 

Mivel nincs szükség lemezek fogadására alkalmas tálcára, mint az optikai meghajtók-

nál, sem nyílásra, mint a flopinál, így a merevlemezek többnyire rejtett meghajtós dokko-

lóba kerülnek. A működésüket jelző LED általában a ház elejére van kivezetve, melynek 

bekötéséről a beszereléskor kell gondoskodni. 

Tipikus mai merevlemez-kapacitás a 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750 GB, 1-2 TB. 

Sebességét befolyásolja a forgási sebesség, ami legtöbbször 7200 RPM (de létezik 10000 

RPM-es is), továbbá az esetleges gyorsító tár (többnyire 8 vagy 16 MB). 

Manapság a 3,5
”
 átmérőjű merevlemez a gyakori az asztali számítógépekben, a hordoz-

hatókban találkozhatunk a 2,5” átmérőjűekkel. 

Többnyire IDE vagy SATA kábelen keresztül kommunikál, tápkábellel a tápegységről 

megtáplálva működik. Ha nem IDE rendszerünk van, akkor számos beállítás eltérhet (pl. 

SCSI merevlemeznél). 
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81. ábra Beépített merevlemez 

7.13.3 „Hordozható” merevlemez, mobile rack 

A merevlemezek speciális, „fiókba” szerelt, onnan könnyedén eltávolítható, viszonylag 

védetten szállítható megoldása a rack. Mivel a merevlemezek a mágnesességre, a rázkó-

dásra érzékenyek, „hordozhatóságuk” kissé megkérdőjelezhető. Ha valaki rendszeresen 

szállít nagymennyiségű, folyamatosan változó adatokat munkahelyéről haza és vissza, 

akkor viszont érdemes gondolkodnia a rack-es megoldáson. A „rack-szekrénybe
”
 szerelt 

(igény szerint megválasztott méretű) hagyományos merevlemez ugyanúgy használható, 

mint bármely más winchester, akár rend-szerindításra is alkalmas. A behelyezés, illetve 

lecsatolás csak kikapcsolt állapotban végezhető, igénye egy kapcsolóval jelezhető, ami 

biztosítja, hogy a meghajtó csak a megfelelő időben legyen feszültség alatt. 

Létezik azonban ugyanilyen formátumú belső USB csatlakozóval ellátott rack is, vala-

mint hot-swap is, aminél már ez a hátrány kiküszöbölhető. 

Műanyag és fémházas változata is létezik különböző számú beépített ventilátorral. A 

több ventilátoros, illetve az alumíniumházas változatok jobb hűtést tudnak biztosítani a 

beleépített merevlemez részére, ezért nagyobb igénybevétel esetén mindenképpen ezek az 

előnyösebbek. 

Rossz tapasztalat azonban, hogy néhány év használat után a mobil rack csatlakozó fel-

mondják a szolgálatot, annak ellenére, hogy tökéletesnek tűnnek. Ilyenkor lefagyások és 

adathibák lépnek fel. Sok esetben egy gyakran lefagyó számítógép javítása a mobil rack 

cseréjével oldható meg. Érdemes 80 eres (ATA 33-as) kábelt használni a megbízhatóság 

érdekében. 
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82. ábra Mobile rack 

7.13.4 Solid state disk (SSD) 

A Solid State Disk (SSD) félvezető alapú „merevlemez”, lényegében egy merevlemezt 

helyettesítő, azzal csatoló szinten teljesen kompatibilis memóriakártya. Általában 2,5 és 

1,8 hüvelykes méretben készül és ATA, SATA vagy SATA II csatolóval rendelkezik. Ka-

pacitása a hagyományos merevlemezekkel összemérhető (pl. 32, 64, 128, 160 GB). Ára 

jóval magasabb az azonos kapacitású merevlemezhez képest, viszont teljesen csendes, nem 

igényel hűtést és olyan helyeken is használható, ahol a merevlemez könnyedén 

meghibásodhatna (pl. rázkódásnak kitett helyeken). 

Az SSD-t egyre gyakrabban alkalmazzák notebook gépekben, célszámítógépekben, 

demonstrációs eszközökben és olyan helyeken, ahol nincs szükség óriási tárolókapacitásra, 

viszont a bootolási folyamatot meg kell oldani. Az SSD nagy jövő elé néz, mivel a memó-

riakártyák árai folyamatosan csökkennek. 

Léteznek az SSD-hez hasonló egyéb háttértárolók is, például olyan egységek, amelyek-

be memóriakártyák helyezhetők, de IDE csatolóval rendelkeznek és bootolhatók is. Ezek 

között találunk belső építésű és hátlappal rendelkező változatot is. Az utóbbi használatával 

a kártya könnyedén cserélhető, viszont illetéktelenek számára is hozzáférhető. 

Ezen eszközök a jövőben sokhelyütt ki fogják szorítani a merevlemezeket, mivel nem 

érzékenyek a rázkódásra, csendesek és gyorsak. 

 

83. ábra Félvezető alapú merevlemez 
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7.14 OPTIKAI MEGHAJTÓK 

Az optikai meghajtók neve onnan ered, hogy fénysugárral rögzítik az adatokat, illetve 

azzal olvassák vissza a lemezek tartalmát. Számos lemeztípust fejlesztettek ki, melyek 

kezelésére többféle meghajtó létezik. Egyesek csak bizonyos típusú lemezeket kezelnek, 

mások mindenfélét. Olyan meghajtó is létezik, mely csak olvasni tud bizonyos médiákat, 

írni nem. A két legelterjedtebb technológia a CD, illetve a DVD, de a folyamatos fejleszté-

seknek köszönhetően néhány év alatt megjelent egy-két újabb „trónkövetelő” (pl. Blu-ray, 

HD-DVD). 

Nemcsak a tárolható adatmennyiség, de az olvasási-írási sebességek is fokozatosan nő-

nek. A technológiai újítások sokszor a használt fény hullámhosszúságának módosítását is 

jelentik (pl. a vörös helyett kék lézer). 

7.14.1 CD-ROM 

Gyári kompaktlemezek, Audio CD-k, multimédiás CD-k, valamint írt (CD-R) és újraír-

ható (CD-RW) lemezek olvasására alkalmas a CD-ROM (Compact Disc Read-Only 

Memory). 80 és 120 mm-es lemezeket is támogat. (A nagyon régi típusok egyes újraírható 

lemezekkel nem boldogulnak.) A CD technológia fő felhasználási területe a számítógépes 

adattárolás előtt a „hanglemez” (Audio CD) volt. A „normál” lejátszáshoz szükséges adat-

ráta 150 KB/s (lx sebesség). A későbbiekben kiadott meghajtók ennek többszörösét kínál-

ták (pl. 24x, 32x, 52x). A sebesség növelése 52x-es fölé már csak azért sem célszerű, mert 

a túl nagy fordulatszámon a centrifugális erő hatására a CD lemezek egyszerűen széttör-

nek. 

A névleges érték csak a maximális elméleti sebességre utal, a gyakorlatban ennek töre-

déke a jellemző. 

7.14.2 CD-író, -újraíró 

A CD-írók és -újraírók a CD-ROM által olvasott összes lemeztípust olvassák, de a CD-

R és CD-RW lemezeket írják is. Az újraíró tehát író is egyben. Az írás/újraírás sebessége 

azonban különböző, ezért sokáig az írás-újraírás-olvasás maximális sebességének hármasát 

fel szokták tüntetni a meghajtókon (pl. 32x 10x 40x). Az első típusokon az olvasási, illetve 

írási folyamatot két eltérő színű LED jelezte (READ, WRITE), a később meghajtókon csak 

egy (BUSY). 

7.14.3 LightScribe DVD+/- RW 

A + és – szabványú, egy- és kétrétegű lemezeket is támogató író/újraíró. A meghajtó sa-

ját lézerével speciális lemez címke oldali felületére feliratokat, grafikákat képes rajzolni. 

Az így készített felirat nem károsítja a lemezt, valamint a visszaolvasáshoz használt 

meghajtó mechanikáját sem. LightScribe meghajtó és a megfelelő lemez használatával 

nincs szükség nyomtatóra vagy etikett címkékre a lemezek feliratozásához. 

7.14.4 Combo meghajtók 

A CD és a DVD technológia határán van a combo meghajtó, mely a CD-író/újraíró 

(CD-RW) és DVD-olvasó (DVD-ROM) kombinációja, tehát az összes CD-lemezt írja-

olvassa, valamint mindenféle DVD-t, illetve Blu-ray-t olvas. 
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84. ábra „Mindentudó” optikai meghajtó 

7.15 ÖSSZEFOGLALÁS 

A periféria azon eszközök összefoglaló neve, amelyek az adatok bevitelére, illetve meg-

jelenítésére vagy azok tárolására szolgálnak. A háttértárak feladata hogy az információkat 

a gép kikapcsolása után is megőrizzék. Többféle adattárolási elv létezik, mágneses, optikai, 

magnetooptikai. A háttértárak speciális típusai a memóriakártyák. A háttértár kifejezés 

nem csak magát az adathordozót, hanem a hozzá tartozó meghajtót is jelenti. 

7.16 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit jelent a periféria fogalma? 

2. Mit nevezünk háttértárnak? 

3. Mely háttértárak működnek mágneses elven? 

4. Melyek a merevlemezek legfontosabb jellemzői? 

5. Mit jelent a formázás és a partícionálás? 

6. Mi a különbség a mágneses és az optikai elvű adattárolás között? 

7. Milyen memóriakártya típusokat ismer? 
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8. A SZÁMÍTÓGÉP PERIFÉRIÁI II. 

8.1 CÉLKITŰZÉS 

Cél, a perifériák közül a bemeneti vagy input eszközök bemutatása.  

8.2 TARTALOM 

Beviteli (Input) eszközök 

A billentyűzet 

Az egér 

Képek, rajzok, grafikák bevitele – szkenner 

Digitális fénykép és mozgókép készítése 

WEB-kamera  

Pointing Stick 

A fényceruza (light pen)  

A botkormány (joystick)  

Digitalizáló (grafikus) tábla  

Trackball  

VR-kesztyű  

Mikrofon  

Vonalkód olvasó  

OCR technológia  

Biometrikus azonosítók, ujjlenyomat-olvasó 

8.3 BEVITELI (INPUT) ESZKÖZÖK 

A bemeneti eszközök az adatok számítógépbe történő bevitelét teszik lehetővé. Az ada-

tokat a PC felé beszéddel korlátozottan közölhetjük. Az általános adatközlés az írógéphez 

hasonló billentyűzeten keresztül, valamint a grafikus felületekhez illeszkedő egérrel törté-

nik. Egyes szakmákban speciális eszközökkel visznek be adatot, a kereskedők például a 

pénztárnál vonalkód-olvasót használnak. 

A bevitt adatoknak nem feltétlenül kell számokból és betűkből állnia, hanem lehet kép, 

zene, mozgókép, hőmérséklet stb. Az már ismert, hogy a számítógép az általunk észlelt 

világot eléggé egyszerűen, de egységesen tárolja – számokkal. Ebből következik, hogy a 

beírt szöveget, a képet, hangot számmá kell alakítani, vagyis digitalizálni kell. 

8.4 A BILLENTYŰZET 

A legfontosabb bemeneti eszköz. A billentyűzet az alaplapra integrált csatlakozóval 

kapcsolódik a számítógéphez, napjainkban az úgynevezett PS/2-es vagy USB csatlakozó 

felülettel, de mód van vezeték nélküli kapcsolat megteremtésére is, ami infravörös vagy 

rádiófrekvenciás átvitellel történik. Az infravörös kapcsolatnál az adó és a billentyűzet 

között nem lehet semmi sem, mert az a fény útját megszakítaná, míg a rádiófrekvenciásnál 

gondot okozhat az, ha a egyes eszközök, mint például a mobiltelefon a közelben van, mivel 

sokszor ugyanazt a frekvenciát használják a kommunikációhoz (27 megahertz). 
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Az IBM-kompatibilis számítógépekhez sokféle kivitelű billentyűzet kapható. Különö-

sen a billentyűzetnél fontos az ember felépítéséhez szabott, ún. ergonomikus tervezés. Az 

ergonomikus billentyűzetek a kézfej állásához tökéletesen illeszkednek, kinézetre olyanok, 

mintha egy billentyűzetet kettévágtak volna; a két fél billentyűzet a kézfejek természetes, 

eltérő állásához igazodik. 

A költségek kímélése miatt azonban inkább a hagyományos 102 gombbal ellátott ma-

gyar billentyűzet esetlegesen speciális gombokkal kiegészített változatával találja magát 

szembe a felhasználó. Szintén európai szabvány szerinti billentyűzet a 101 gombos, amit a 

felső betűsor alapján QWRTY-ként is jelölnek. A gond ez utóbbival nem csupán az, hogy 

a „z” és az „y” betűk billentyűje felcserélődött, hanem az is, hogy a magyar „í” billentyű 

hiányzik róla, ezt a betűt csak több billentyű lenyomása után lehet begépelni. 

A betűkhöz, írásjelekhez és egyéb jelekhez hozzárendelhető egy kód, amit valamilyen 

rendszer szerint egy táblázatban rögzítünk. Az így előálló, szabványban rögzített táblázatot 

kódrendszernek nevezzük. Ismertebb kódrendszerek: EBCDIC, ASCII, Unicode. 

Ha a felhasználó a billentyűzeten lenyom egy gombot, akkor annak csupán a kódja ér-

dekes a számítógép számára, hiszen a rendszer csak (szám)kódokkal képes dolgozni. A 

felhasználó viszont elvárja, hogy a kódok helyett a karakterek rajzolata legyen látható a 

billentyűzet gombjain, a monitoron, a kinyomtatott szövegben. A kódátalakítás akkor lesz 

következetes, ha a kódrendszerekben pontosan rögzítik, hogy melyik karakterhez mely kód 

társul. 

A kódrendszer egy elemét karakternek nevezik. 

A billentyűzet négy fő részre osztható: alfanumerikus, numerikus, vezérlő- és funkciós 

blokk. Tekintsük át, milyen funkciók társulnak az egyes billentyűkhöz! 

8.4.1 Alfanumerikus blokk 

Az írógép billentyűzetéhez hasonló, de sok egyéb billentyűvel ellátott blokk, melyről 

alapesetben a kisbetűk, a számok és más karakterek gépelhetők. A váltóbillentyűk azonban 

lenyomásával kiaknázható a billentyűk második vagy harmadik funkciója is, segítségükkel 

kiadhatók a programokban a felhasználói parancsok. 

A váltóbillentyűk működése: 

A SHIFT betűváltó billentyű. Kisbetűről nagybetűre vagy nagyról kicsire lehet vele át-

váltani. A betűket nem tartalmazó billentyűk második (felső) karaktere gépelhető folyama-

tos lenyomása mellett. 

Az ALT GR (szürke alt) funkciómódosító billentyű. A billentyűk harmadik (jobb sa-

rokbeli) karakterét lehet segítségével gépelni. Pl. Alt Gr + Y a nagyobb jelet írja. 

A CAPS LOCK nagybetű rögzítő billentyű. Bekapcsolt állapotában nagybetűket, kü-

lönben kisbetűket írhatunk. Bekapcsolva egy LED
4
 világít a billentyűzet felső sarkában. 

Az ALT parancsmódosító billentyű, melynek segítségével és egy másik billentyű le-

nyomásával lehet különféle parancsokat kiadni a programokban. Pl.: az Alt + F4 a bezárás 

parancsa néhány programban. 

A CTRL (ejtsd: kontrol) parancsmódosító billentyű, melynek segítségével és egy másik 

billentyű lenyomásával lehet különféle parancsokat kiadni a programokban. Pl. a Ctrl + C 

több programban a másolás parancsa. 

                                                      
4
 A LED olyan dióda, ami fényt bocsát ki. 
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Érdemes a blokk néhány egyedi szerepkörrel rendelkező billentyűjéről kiemelten szólni: 

A képen felül lévő BACKSPACE billentyűvel egy begépelt karakter visszatörölhető. 

A képen lent látható ENTER billentyűvel lehet egy parancs kiadást lezárni, vagy a gé-

pelésnél új bekezdést kezdeni. Többnyire egy megtört nyilat tartalmaz. 

A SPACE billentyűvel gépelhető szóköz, ami legtöbb esetben a szavak elválasztására 

szolgál. A feliratot sohasem találjuk meg a billentyűn, amely egyébként a betűk alatt he-

lyezkedik el, és a billentyűk közül leghosszabb. 

 

85. ábra A billentyűzet kiosztása 

8.4.2 Vezérlőblokk 

Az alfanumerikus blokk mellett található: a billentyűknek valamilyen vezérlőfunkció-

juk van. Leggyakrabban a nyíl feliratú kurzormozgató billentyűket használjuk. A kurzor 

ugyanis az a villogó jel a képernyőn, ami jelzi, hogy hol folytatjuk munkánkat, ezért annak 

vezérlésére gyakran van szükség. 

8.4.3 Numerikus blokk 

A billentyűzet jobb oldalán található az úgynevezett numerikus blokk, ami kettős funk-

ciót lát el. Segítségével számokat vihetünk be a gépbe, vagy a számjegyek alatti jelekhez 

tartozó kurzorvezérlő funkciót látja el. Számok beviteléhez a billentyűzet jobb felső részén 

található NUM LOCK feliratú lámpának világítania kell, ezt a NUM LOCK feliratú billen-

tyűvel kapcsolhatjuk ki és be. 
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8.4.4 Funkciós blokk 

A funkciós billentyűzetet az egyes programok más-más feladatra használhatják fel. Je-

lentésük csak az adott program ismeretében adható meg egyértelműen. Az F1 billentyű 

legtöbb esetben segítségkérésre használható. Az F2-F12 billentyűk szerepét az egyes prog-

ramok esetén külön kell megtanulni. 

A billentyűzeten további billentyűk (Esc, Pause, Printscreen Scroll Lock, Tabulátor) is 

találhatók. Az ESC billentyű legtöbb esetben kilépést vagy visszavonást jelent. A többi 

billentyűt programonként teljesen eltérő, egyedi szerepe miatt itt nem tárgyaljuk. Vannak 

olyan billentyűk (Windows gomb, Helyi menü gomb) is, amelyek egy adott programrend-

szeren belül használhatók. Működésüket a program kezelésének elsajátításakor érdemes 

megtanulni. 

8.5 AZ EGÉR 

Az egér 1964-ben elkészült, azonban csak a grafikus felhasználói felület megjelenése 

jelentett számára nagy népszerűséget a 80-as évek közepétől. A grafikus felhasználói felü-

let (grafikus interfész) esetén nélkülözhetetlen beviteli eszköz. Az egér soros vagy párhu-

zamos portra, manapság PS/2 csatlakozóba vagy USB-eszközként csatlakoztatható, azon-

ban lehetőség van a vezeték nélküli kapcsolat megteremtésére is, ami infravörös vagy 

rádiófrekvenciás átvitellel történik. Az utóbbi lehetőségek rövid jellemzése a billentyűzet-

nél megtalálható. 

Az egér mutatóeszköz. A grafikus felhasználói felületű programban valamilyen jel 

(egérkurzor) a képernyőn pontosan abban az irányba mozdul el, amerre az asztalon az ege-

ret a kezünkkel mozgatjuk. Leggyakrabban az egérkurzor nyíl alakú, amivel rámutathatunk 

pl. egy parancsot aktivizáló objektumra (másolás, törlés stb.) a képernyőn. Egy parancs 

végrehajtásához az egér egyik gombját kell megnyomni.  

Az egereket számtalan kivitelben készítik el. A legelterjedtebb az opto-mechanikus 

egér. Az alján lévő, gumival bevont golyó elforgása esetén a vízszintes és a függőleges 

iránynak megfelelő két görgő elmozdul. A görgők végén egy réssel teli korong található, 

ami az egér mozgatásakor forogni kezd, így a rá vetített fény „szakadozva” halad, mivel 

csak a résen tud áthatolni. Egy fényérzékelő dióda képes az iménti fénymegszakításokból 

az elmozdulást „nyomon követni”. Az egér a síkbeli elmozdulást érzékelve az adatot a 

számítógép felé továbbítja. 

Léteznek másféle egerek is. A laptop gépekhez használják a trackballt, vagyis hanyatt 

egeret. A felfelé álló rögzített golyót kézzel görgethetjük, így kis helyet igényel használat 

közben. 

Az optikai egér nem tartalmaz mechanikus részeket, így a porral erősebben szennyezett 

munkahelyen is használható az optomechanikus egérrel szemben. 

Az egérhez hasonló, de működésükben eltérő mutatóeszközök: tollegér, touch-pad és 

érintőképernyő (touch-screen). A tollegér alakjában és funkciójában is a tollhoz hasonló 

beviteli eszköz. Az érintőképernyőre az ujjunkkal kell rámutatni a látható ábrák valamelyi-

kére, és akkor a megfelelő műveletet végrehajtja. A touch-pad pedig egy kis lap, ami a 

rajta végighúzott ujj irányát és mértékét érzékeli, elsősorban hordozható számítógépek 

tartozéka. 
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86. ábra Korszerű vezeték nélküli egér 

8.6 KÉPEK, RAJZOK, GRAFIKÁK BEVITELE – A SZKENNER 

A szkenner azon adatok bevitelét teszi lehetővé, amelyek egy síkban találhatók. Ez sok 

esetben egy kép, amit szeretnénk digitálisan is felhasználni, pl. megváltoztatni egy ábra 

egyes részeit, majd fóliára nyomtatni. A síklapot fotoelektromos érzékelők segítségével 

pontról pontra letapogatja, majd a digitalizált adatot átadja a számítógépnek. A síklap vilá-

gosabb részeiről több fény verődik vissza, így különbözteti meg a pontokat. Az adatokat 

összegyűjtve elkészíti a számítógép számára értelmezhető, minden pontot egy számmal 

jellemző ún. digitális képet. Készítenek színes és fekete-fehér kép digitalizálására alkalmas 

szkennereket is. 

A munka folyamán egy fedelet felnyitva egy sík üveglapra helyezzük a digitalizálni kí-

vánt anyagot, majd a letapogató fej az üveg alatt mozogva képzi a szükséges adatokat. 

Ezen módunk van utólag javítani, pl. élesíteni. 

A szkennerek különböző célból más-más kivitelben készülnek. A síkágyas szkenner ki-

nézetre a fénymásolóhoz hasonlít, egy lapot egyszerre képes digitalizálni. A kézi szkenner 

kisebb, és nekünk kell a képen végighúzni. A diaszkenner a már elkészített diaképeket igen 

jó minőségben képes digitalizálni. 

A szkennerek egyik felhasználási területe a gépelt szöveg beolvasa. A beolvasott pon-

tokat (képeket) egy speciális program segítségével (OCR – optikai karakterfelismerő) ösz-

szeállítja karakterré. A lapot odatesszük a szkenner felületére, pár másodperc múlva felis-

meri a program a karaktereket, megmutatja a képernyőn, így megmenekülhetünk a gépelés 

nehézségeitől. 

A leírtakból látható, hogy a kép annál szebb lesz, minél több képpontot képes a szken-

ner egy adott távolságon felismerni. Mivel az angolszász hosszúságegység az inch, a 

szkenner fontos jellemzője az egy inch hosszon felismert pontok száma. A több pontot 

felismerő szkenner által feldolgozott kép lesz a jobb, amit pont/inchben mérnek, rövidítése 

dpi (Dot Per Inch – pont per hüvelyk). Az 1200 dpi-s szkenner egy inch oldalhosszúságú 

négyzet felületén 1200 × 1200 pontot képes felismerni. Van olyan szkenner is, amely víz-

szintesen és függőlegesen eltérő pontot képes felismerni egyenlő távolságon, amit a termé-
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ken jelezni is szoktak. A szkennerek jelenleg 2200 × 4800 DPI-sek. A diaszkennerek né-

hány ezer DPI-sek, de hozzá kell tenni, hogy a diaszkenner más elven működik.  

8.6.1 A szkennerek tulajdonságai 

− Felbontás: A képdigitalizáló felbontása attól függ, hogy egy adott területet hány 

képpontra tud bontani. A felbontást a dpi (dot per inch) mértékegységgel szokás 

megadni A legmodernebb szkennerek képesek a több ezer dpi-s felbontásra is.  

– Optikai felbontás: az optikai felbontás a szkenner által valóban megkülönböz-

tethető képpontok száma.  

– Interpolált felbontás: megmutatja a gép felbontásiteljesítményét.  

− Színmélység: A lapolvasók szinte mindegyike 16 millió színnel dogozik, ami 

megegyezik a 24 bites színmélységgel, de ezt a szkennerek szoftveres segítséggel 

állítják elő. Ennél több színmélységre, illetve színre nincs szükség, hisz az emberi 

szem azt már úgysem tudja megkülönböztetni. A problémát az jelenti, hogy a való-

ság átmenet nélküli színeit kell leképezni korlátozott számú színre, másrészt a 

szkennerek optikai felbontása is korlátozott. 

 

87. ábra A színmélység elvi magyarázata 

8.6.2 Szkenner típusok: 

− Rollszkenner: A képet a szkenner húzza keresztül, az olvasóegység felett a kép 

mozog.  

− Kézi szkenner: A szkennert kézzel kell a képen végighúzni.  

− Síkágyas szkenner: A képet a tárgytartó üvegre kell rakni, és az olvasó egység ha-

lad alatta végig. A jobb készülékekhez diafeltétet is adnak, vagy az opcióként kü-

lön megvehető. Optikai felbontása általában 2200×4800 dpi, míg színmélysége 24 

bit körül van.  
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88. ábra Síkágyas dokumentumszkenner 

− Diaszkenner: Csak dia és fotónegatív beolvasására használható. Az optikai fel-

bontása 1800×1800 dpi (4,2 millió pixel), míg szoftveresen akár 19200×19200 

dpi-vel is elboldogul.  

− Dokumentumszkenner: nagy mennyiségű dokumentumok beolvasására fejlesz-

tették ki. Az így beolvasott dokumentumokat archiválási célokra mentik le, vagy 

OCR (karakterfelismerő) alkalmazásoknak adják tovább, ezek a beolvasott képfájlt 

karakteres anyaggá konvertálják vissza.  

− Könyvszkenner: automatikus lapozás révén képesek komplett könyveket beolvas-

ni. Felbontásuk: 300–650 dpi és képesek egyetlen óra alatt egy 2400 oldalas köny-

vet beolvasni. 

− Mikrofilm digitalizálók olvasók  

http://konyvtar.hu/wiki/Mikrofilm 
http://gstmax.hu/pros/Canon%20DMS%20line-up%202007-Q4.pdf 

8.7 DIGITÁLIS FÉNYKÉP ÉS MOZGÓKÉP KÉSZÍTÉSE 

A hagyományos fényképezőgép mellett megjelentek az ún. digitális fényképezőgépek, 

amelyek csatlakozó felülete az USB. A digitális fényképezőgépek előnyei előrevetítik 

gyors elterjedésüket, hiszen a „fénykép” azonnal elkészül, egy LCD-kijelzőn megtekinthe-

tő, a rosszul sikerült kép letörölhető. A digitális kép bármilyen képfeldolgozó program 

forrása lehet, elküldhető az Interneten barátainknak stb. A hátránya az ára, de a papírkép 

ára mára a hagyományos fényképével vetekszik. A képeket azonban nem fontos papírra 

nyomtatni, azok a valamilyen adattárolón maradhatnak, így bármikor megnézhetők. 

A digitális fényképezők egyik legfontosabb jellemzője az, hogy mennyi képpontból áll 

egy elkészített kép. A gép belsejében egy ún. CCD vagy CMOS panelra hárul a kép digita-

lizálása. Ezek úgy működnek, hogy a panel fényérzékeny képelemei alakítják át a fényt, 

melyből digitális jelek nyerhetők. A felbontás ma használt mértékegysége a megapixel. A 

megapixel egymillió képpontot jelent, vagyis egy kép ennyi képpontból áll össze. Ma 6-24 

megapixeles digitális fényképezők léteznek, a csúcstechnika természetesen ezt felülmúlja. 

http://konyvtar.hu/wiki/Mikrofilm
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A digitális fényképezőgép további jellemző tulajdonsága a optikai zoom, azaz, hogy 

mennyire vagyunk képesek távoli dolgokat közelről fényképezni a helyünk elhagyása nél-

kül. Sok fényképező a 3-szoros (3×) optikai zoommal rendelkezik, de a jobb gépek 12×, 

20× vagy ennél lényegesen nagyobb mértékű zoomolásra képesek. A fizikai mellett létezik 

egy digitális zoom is, ez egy szoftveresen előállított kép, így a kép minősége az eredeti 

felbontásban készüléktől függően jelentős eltérést mutat. Fontos ezen kívül az is, hogy 

milyen memóriakártya helyezhető el benne, róluk korábban esett szó. A későbbi feldolgo-

zás miatt érdekes a fényképek, esetleg a rövid videofilm adatformátuma. Leggyakrabban 

JPG formátumban mentenek a gépek, de gyakori TIFF (TIF) formátum is, ami a JPG-vel 

ellentétben veszteségmentes, jó minőségű képeket készít. Az DSLR (tükörreflexes gépek) 

többsége alkalmas a digitális negatív formátumban (RAW) menteni a képeket. Ez annyit 

jelent, hogy a gépek előzetes korrekciók nélkül, a gép beállításai alapján tárolják a képeket. 

8.7.1 Képfelvevő elemek 

A képérzékelők között két fő csoportot különbözetünk meg: CCD és CMOS. A leg-

gyakrabban a CCD-t alkalmazzák (Charge Coupled Device = töltéscsatolt eszköz), míg 

ritkábban CMOS-t (Complemetary Metal Oxide Semiconductor) építenek a gépbe. Mind a 

CMOS, mind a CCD esetén a fény érzékelése igen apró fényérzékeny alkatrészekkel törté-

nik. Minél több fény jut a fotodiódára, annál nagyobb áram folyik át rajta, ezáltal nagyobb 

mértékben töltődik a vele sorba kapcsolt miniatűr kondenzátor.  

A CCD és a CMOS közötti legfőbb különbség a gyártási eljárásban található. Míg a 

CCD-k gyártása bonyolultabb és költségesebb, addig a CMOS áramkörök előállítása egy-

szerűbb és olcsóbb.  

 

89. ábra Képfelvevő elemek 

A CMOS érzékelőkben minden képponthoz elhelyezhető az elektronfeszültség átalakí-

tó, ennek köszönhetően sor- és oszlopcímzéssel rendelkezik, vagyis az érzékelő minden 

egyes képpontja külön címezhető. Ennek felhasználásával kisebb felbontások esetén na-

gyobb sebességű sorozatfényképezésre van lehetőség. Ezen kívül előnynek számít, hogy a 
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lapkán belül az időzítéseket megvalósító timeren kívül még az A/D átalakítás is elvégezhe-

tő.  

A CCD esetében az apró érzékelők értékeit sorosan kell kiolvasni, így egy pixel meg-

címzésére nincs lehetőség az érzékelőn belül. Az analóg digitális átalakítót és az összes 

vezérlőáramkört külsőleg, az érzékelőn kívül kell elhelyezni. A soros kiolvasás azt jelenti, 

hogy csak a sor végén lehet érzékelni a képpontok töltését. Ahhoz, hogy az egész sor érté-

két megkapjuk, az egyes töltéseket el kell juttatni a sor végére.  

A CCD-k nagy előnye az alapesetben nagyobb érzékenység. Hátrány viszont a jelentős 

fogyasztás. Egy CCD érzékelő 5-6 Watt fogyasztású is lehet, míg CMOS kivitelben a 0,5 

Watt is elegendő lehet. A CMOS érzékelők felhasználása a legszélsőségesebb esetekben 

történik. Sokszor találkozhatunk velük az igen olcsó, kompakt kategória legalján, illetve a 

professzionális gépek között is. A kompakt gépeknél az igen alacsony ára miatt, míg a 

professzionális gépek esetén az alacsony fogyasztás és kis képzaj miatt alkalmazzák.  

A CMOS hátránya egyértelműen a rosszabb jelterjedési sebességben keresendő, bár itt 

a sok kiegészítő áramkör lapkán belüli elhelyezése ellensúlyozza ezt a problémát. A na-

gyon rövid ideig tartó exponáláshoz gyors zárra is szükség van.  

A CCD esetében az elektronikus zár kialakítás egyszerű és hatékony, a CMOS érzéke-

lőknél már nagyobb problémát jelent a gyors elektronikus zár kialakítása. A professzioná-

lis gépek esetében azonban ez nem jelent problémát, hiszen nagy sebességű mechanikus 

zárat is alkalmazhatnak.  

Alacsonyabb költségű gépeknél viszont anyagi okok miatt nincs lehetőség erre, ez in-

dokolja, hogy a legtöbb esetben CCD érzékelőt találunk a digitális fényképezőgépünkben.  

A jelenlegi képérzékelők csak a fény erejét képesek érzékelni, a színét nem. Ahhoz, 

hogy színes képet érzékeljünk, szükség van a színszűrőkre (Colour Filter Array – CFA). A 

színszűrők csak egyféle hullámhosszú fényt engednek át, vagyis pl. a vörös színszűrőn 

csak a vörös fény jut keresztül, a többit a szűrő elnyeli. A képérzékelő felületére különböző 

színű szűrőt helyeznek. Általában a három alapszínt használják a szűrőknél, vagyis a vö-

rös, zöld és kék (R, G, B) színeket. Ritkább esetben a CYGM szűrőket alkalmazzák, amely 

cián, sárga, zöld és lila színeket engedi át.  

8.8 WEBKAMERA 

Gyakrabban találkozunk az interneten a webkamerával rögzített mozgóképekkel, mint 

magával az eszközzel. A valóságban az egérnél sokszor nem nagyobb méretű, USB csato-

lóval ellátott eszköz kényelmesen elfér a monitor tetején. A webkamerák mozgóképet köz-

vetítenek, eredeti céljuk szerint az interneten keresztül. Ma leggyakrabbak az 1,3 megapi-

xeles web kamerák. Ezek már elfogadható minőségben tudják megoldani másodpercenként 

25 kép megjelenítését, ami szaggatásmentes mozgóképet biztosít. A webkamera-fejlesztők 

törekednek a chat-programokkal való kompatibilitás megoldására. 

8.9 TOUCHPAD 

Elsősorban notebookokon használt pozícionáló eszköz a touchpad. A kurzor mozgatá-

sára szolgál. Ehhez az eszköz felületén az ujjunkat kell mozgatnunk. Bár kényelmetlenebb 

az egérnél, de – kis gyakorlás után – hasonlóan tudunk vele pozícionálni, viszont helyigé-

nye lényegesen kisebb, sőt a notebookon utazás alatt is használható. 
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A touchpad relatív mozgást dolgoz fel, vagyis az aktuális pozíciótól való elmozdulás 

irányát és mértékét dolgozza fel.  

A touchpadek képességei, lehetőségei típusonként, gyártónként változnak, de meghatá-

rozza az azt kezelő driver is. Egyes típusokat az ujjunkkal gyors egymásutánban kétszer 

megérintve duplakattintást válthatunk ki. A lenyomás után lent tartva és mozgatva az uj-

junkat húzást eredményezhetünk („másfél” kattintás). Egyes touchpad-fajták többféle 

egérgombnyomást is tudnak emulálni, ha valamelyik sarkukba kattintunk vagy több ujjal 

megérintjük a felületüket 

8.10 A POINTING STICK 

A pointing stick (az IBM TrackPointnak nevezi) vagy „rudacska” (angolul nevezik 

capnek, nipple-nek és nubbetnek is) mutató eszköz hordozható számítógépek számára. 

Elsősorban az IBM Thinkpad laptopjain (melyeket a Lenovo gyárt) és a Dell Latitude, 

illetve UMPC gépeken találkozhatunk vele. 

A billentyűzeten a pointing stick általában a G, H és B gombok közé van beágyazva. A 

hozzá tartozó (egérgomb-funkciókat megvalósító) hosszúkás gombok a szóköz alatt (a 

touchpad felett) helyezkednek el. 

A pointing stick különösen a gyorsan (esetleg vakon) gépelő felhasználók számára ér-

dekes, ugyanis ez az egyetlen olyan pozicionáló eszköz, melynek használatához nem szük-

séges ujjainkkal elhagyni az ilyen gépeléshez használatos alap billentyűsort (magyar bil-

lentyűzeten ASDF, JKLÉ). 

8.11 FÉNYCERUZA (LIGHT PEN) 

Kizárólag CRT monitorokhoz használatos beviteli eszköz a fényceruza (LCD kijelzők-

höz, projektorokhoz, egyéb megjelenítőkhöz nem használható). A képernyőn megjelenített 

objektumok kiválasztására, valamint rajzolásra használható. A fényceruza-CRT páros ha-

sonló, mint az érintőképernyő, de pozicionálási pontossága nagyobb. Az eszköz az elekt-

ronágyú által frissített pont fényerősség-változását érzékeli. 

A fényceruza története az 1950-es évek végéig nyúlik vissza. Az idők folyamán egyéb 

felhasználási területeken is megjelent (pl. játék-show, szavazás stb.). 

Praktikussága ellenére egyáltalán nem terjedt el, így nem is nagyon találkozhatunk vele. 

8.12 BOTKORMÁNY (JOYSTICK) 

Elsősorban játékok irányítására alkalmas beviteli eszköz a botkormány. A legtöbb joy-

stick kétirányú mozgatást tud feldolgozni (hasonlóan az egérhez), de vannak háromdimen-

ziós változatok is. A jobbra-balra, illetve előre-hátra mozgatás megfelel az X, illetve Y 

irányú mozgásnak. Az érdekesebb a háromdimenziós joystick, melyet balra (az óramutató 

járásával ellentétesen), illetve jobbra (az óramutató járásával megegyezően) forgatva kap-

juk a Z irányú elmozdulást. Ez lehet többek között egy repülőgép hirtelen irányváltása, egy 

hajítás vagy egy hengerítés is. 

A régi számítógépeknél még csupán az irány volt megadható az eszközzel, a maiak már 

a kitérés mértékének érzékelésére is alkalmasak. A korszerűbb változatok legtöbbször a 

négy irány ki-be jeleit, valamint az összes lehetséges kombinációt (jobbra fel, jobbra le 

stb.) továbbítják a számítógépnek. 
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Néhány éve külön játékporthoz (game port) lehetett csatlakoztatni a botkormányt. Ez 

sokszor a hangkártyán kapott helyet. Az utóbbi években azonban már az USB portra csat-

lakozó joystickok terjedtek el. 

8.13 DIGITALIZÁLÓ (GRAFIKUS) TÁBLA 

A digitalizáló vagy grafikus tábla olyan beviteli eszköz, mellyel a papírra történő rajzo-

láshoz hasonló szabadkézi rajzok, grafikák digitalizálhatók. A tábla felületére egy speciális 

íróvesszővel „rajzolhatunk”. Az ábra általában a számítógép-monitoron jelenik meg. 

A grafikus táblák egy része képes a nyomás és a döntés érzékelésére, így a legtermésze-

tesebb módszerek közé tartozik a (kétdimenziós) számítógépes grafikák készítésében. A 

tábla kezelésére képes szoftverekkel (Corel Painter, Inkscape, Photoshop, GIMP stb.) akár 

módosíthatjuk is a rajzolás paramétereit, így az ecsetméretet, a színeket, az áttetszőséget. 

Létezik a digitalizáló tábláknak másik típusa, melyet egy speciális technológiában a 

GIS (Geographical Information System) technológiában használunk. Ezek a táblák meglé-

vő térképek tartalmát (pl. szintvonalak) képesek digitális formába alakítani. A jelenlegi 

táblák egy beépített fémhálóval rendelkeznek, melyek mágneses mezőt alakítanak ki, ezt 

egy speciális szálkereszttel ellátott kurzor érzékeli, így a pontosság általában jobb, mint 

0,1 mm. Ez nagyobb pontosság, mint amire a kurzor pozicionálásánál egy átlagos operátor 

képes.  

Használatuk megfelelő szoftveres támogatással nagyon egyszerű: a táblára felhelyezett 

dokumentumot a kurzorral végigtapogatjuk. A kurzort a digitalizáló tábla felszínén moz-

gatva a számítógép érzékeli annak helyzetét, és azt, mint xy koordinátapárokat tárolja. 

Ezekkel a táblákkal általában vektorgrafikus formátumokban készíthetünk képeket. Ezek a 

táblák akár A1 vagy A0 méretűek is lehetnek, áruk méretüktől és felbontásuktól függ. 

A kelet-ázsiai országokban viszonylag elterjedtek a digitalizáló táblák, hiszen a kínai, 

japán vagy éppen koreai írásjelek, ideogramok bevitelének egyik kézenfekvő eszköze. 

Néhány gyártó: Adesso, Aiptek, Genius, UC-Logic, Wacom. 

 

90. ábra Digitális rajztábla 
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8.14 TRACKBALL 

A trackball („hanyattegér”) olyan pozícionáló eszköz, aminek a felső részén van a go-

lyó (mintha fejtetőre fordítanánk egy egeret). A trackball a golyó mozgatását érzékeli, a 

kurzor ennek megfelelően mozgatható.  

Egyik felhasználási területük a CAD alkalmazások (az egyszerű használat miatt), vala-

mint a touchpad megjelenése előtt a hordozható számítógépeken (ahol nincs elég hely az 

egérnek) volt jellemző.  

A trackball előnyös lehet olyan helyeken (pl. internetkávézó), ahol lopás vagy vanda-

lizmus veszélye áll fenn, mert egy konzolba beépítve biztonságosabb, mint az egér. 

A trackballnak is vannak nyomógombjai, melyekkel az egérnél megszokott funkciókat 

érhetjük el. Valamely típusok a billentyűzet oldalára is felerősíthetők.  

Bár számos helyen felváltotta az egér, tartóssága és sürgősségi esetekben is megbízható 

volta miatt nem tűnt el a pozícionálók sorából. 

8.15 A VR-KESZTYŰ 

A virtuális valóság (Virtual Reality, VR) környezetek egyik beviteli eszköze a VR-

kesztyű. Számos különféle érzékelővel felszerelt kesztyű létezik. A gyakoribb típusok álta-

lában az ujjak hajlításait és a kéz pozíciójátérzékelik. A fizikai mozgásuk feldolgozott ada-

tai környezetenként eltérőek, így például a programtól függetlenül tapintás, hő és nyomás-

érzékelést is szimulálhat. Leggyakrabban szimulátorokban (repülő, autó, űrtechnika) 

használják, de elterjedtek a 3D játékiparban is.  

8.16 A MIKROFON 

A bementi eszközök közé sorolható mikrofon nem csupán a számítástechnikában hasz-

nálatos, hiszen az MP3 lejátszók már régóta kínálják a mikrofonnal történő hangrögzítés 

lehetőségét. 

A számítógéphez csatlakoztatható mikrofon legtöbbször szabványos 3,5 mm-es Jack 

dugóban végződik. Ezt a legtöbb hangkártya fogadni képes. A kártyák gyakran színjelzés-

sel is megkülönböztetik a mikrofon-bemenetet, illetve kis ábra is jelezheti. 

A számítógéphez csatlakoztatott mikrofon felhasználási területe kettős. Egyik lehető-

ség, hogy hangunkat szeretnénk rögzíteni valamilyen hangfájlban, esetleg később Audio 

CD-re fogjuk kiírni. Másik fontos terület az előző fejezetben tárgyalt webkamera kiegészí-

tése, ha az nem tartalmaz beépített mikrofont. Ekkor internetes beszélgetéshez, telefoná-

láshoz lehet felhasználni, tehát a bemenet nem kerül rögzítésre. 

Egy átlagos számítógépes mikrofon főbb paraméterei: 

− 50-16000 Hz frekvencia 

− 1,5 V feszültség 

A mikrofon alapvető bemeneti eszköz, a laptopokba pedig legtöbbször beépítik. 

8.17 VONALKÓD-OLVASÓ 

A számítógéphez csatlakoztatható vonalkód-olvasót elsősorban kereskedelmi alkalma-

zásoknál, esetleg könyvtári nyilvántartásokban használják (a vonalkód hatására „begépelő-

dik” a kívánt kódsorozat). Létezik CCD-s és lézeres kivitel is. Ez utóbbi jóval drágább 



SZÁMÍTÓGÉPES KONFIGURÁCIÓK 

136 

ugyan, de képes a rosszabb minőségű, nem egyenletes felületen lévő vonalkódok beolvasá-

sára is. 

Speciális területeken alkalmazhatóak az OCR olvasók, melyek szövegek karakterfelis-

merését teszik lehetővé (a hagyományos szkennerekhez is léteznek OCR programok). Az 

OCR olvasók adott pozícióban lévő jelek meglétét vizsgálják (pl. lottószelvények, kérdő-

ívek feldolgozásához). 

8.18 AZ OCR TECHNOLÓGIA 

A könyvtári adatbázisok kialakításakor, illetve folyóiratok, könyvek digitalizálásakor 

nagy hasznát vesszük ennek a technológiának. Elsősorban ugyan szoftveres úton történik a 

karakterfelismerés, de a téma fontossága miatt itt ismertetünk egy átlagos alkalmazást. 

Az OCR rövidítés az Optical Character Recognition elnevezés. Elsősorban papíron lévő 

dokumentumainkat alakíthatjuk át számítógépben feldolgozható formára. Tehát például 

egy könyvből csinálhatunk Word dokumentumot, hogy azt utána tetszőlegesen formázva 

használjuk fel elektronikus vagy újra kinyomtatott formában.  

Az oldal beolvasása kétféle forrásból történhet. Az egyik legszokványosabb forrás egy 

szkenner: a program a lapolvasó driverét használva közvetlenül beolvassa a behelyezett 

oldalt.  

A másik választási lehetőség egy képfájlban lévő szöveg felismertetése. Így korábban 

már beszkennelt, (gyakorlatilag tetszőleges BMP, TIFF vagy JPEG file-t), sőt, akár PDF 

dokumentumot is megnyithatunk ezekben a programokban, hogy azt feldolgozható szö-

veggé alakíttassuk vele.  

A második lépés a felismerés. A program képes automatikusan felismerni az oldal 

struktúráját, tehát azt, hogy hol van normál szöveg, és hol kell inkább táblázatként vagy 

képként kezelni a szkennelt területet, de ezt akár felül is bírálhatjuk. Ilyenkor egyszerűen, 

téglalapok rajzolásával adhatjuk meg, mely területeket szeretnénk felismertetni, és hogy az 

milyen típusú adatot tartalmaz.  

Miután kialakult a felismerendő struktúra, a program nekilát feladatának, és végignézi a 

területeket. Az eredmény az ellenőrző ablakrészbe kerül, ahol a gép kiemelten jelzi a fel-

ismerés szempontjából bizonytalan szavakat. Ezeket összevethetjük a szkennelt képpel, és 

mi magunk javíthatunk bele a dokumentumba.  

Végül utolsó lépés a felismert szöveg exportálása, elmentése. Ezen a téren is igen sokat 

fejlődtek az OCR programok: ma már alapkövetelmény, hogy például az elmentett Word 

dokumentum teljesen kövesse az eredeti szöveg formáját, hasábok, táblázatok és képek 

elhelyezése terén. A mentés történhet például Word vagy Excel dokumentumba, HTML 

fájlba, de akár PDF formátumba is.  

8.19 BIOMETRIKUS AZONOSÍTÓK, UJJLENYOMAT-OLVASÓ 

A biometria olyan automatikus eljárás, mely méri és rögzíti egy személy egyedi fizikai, 

testi jellemzőit és ezeket az adatokat azonosításra, illetve hitelesítésre használja fel. Hátrá-

nya a speciális hardverigény, valamint az azonosító cserélhetetlensége. Jogi problémákat is 

felvethet.  

A biometrikus azonosítók típusai közül az első a fizikai biometrikai eszközök: ujjle-

nyomat-felismerő, kéz-geometriai felismerő, arcfelismerő, retina-vizsgáló, írisz-azonosító, 

véredény-minta felismerő, DNS-vizsgáló. 
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A viselkedési biometrikai azonosítók: billentyűzet-használati azonosító, aláírás-

vizsgáló, beszéd- vagy hangfelismerő. 

A biometrikus azonosítók legelterjedtebb típusa az ujjlenyomat-olvasó. Ennek ára is lé-

nyegesen kedvezőbb, mint pl. egy íriszazonosítóé. Az ujjlenyomat-azonosítók biztonsági 

rendszereknél, beléptetéseknél használatosak, jelszó helyett, illetve annak kiegészítéseként. 

Ma már több notebook és UMPC gépbe (sőt mobiltelefonba is) beépítik az ujjlenyomat 

olvasót, így nem kell bajlódnunk a felhasználó kiválasztásával vagy a jelszó begépelésével, 

hiszen elegendő csak az ujjunkat ráhelyezni a felületre. Más, gyakran használt eszközökbe 

integrált változatra jó példa a Cherry ujjlenyomat-azonosítós billentyűzete vagy a SecuGen 

ujjlenyomat-olvasós optikai egere. Létezik USB pontra csatlakoztatható külső eszköz is. 

A tipikus ujjlenyomat-azonosítók főbb paraméterei: 

− 500 ± 1 dpi (0,2%) képfelbontás 

− 260 x 300 pixeles képméret 

− 256 szürkeárnyalat (8 bit) 

− ujjlenyomat-rögzítési idő: 0,3-1,3 s 

− tulajdonságok átlagos kinyerési ideje: 0,8-1,2 s 

− 1:1 átlagos egyeztetési idő: 0,2 s 

8.20 ÖSSZEFOGLALÁS 

A bementi eszközök skálája a klasszikus eszközök mellett nagyon kibővült. A bil-

lentyűzet és az egér mellett, megjelentek a speciális igényeket kielégítő eszközök, melyek 

bármilyen feladatra alkalmassá teszik a számítógépet. 

8.21 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Melyek a leggyakoribb bemeneti eszközök? 

2. Milyen speciális szkennertípusokat ismer? 

3. Melyek a digitális fényképezőgépek legfontosabb jellemzői? 

4. Mire való a CCD és a CMOS? 

5. Mi az OCR technológia lényege? 
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9. A SZÁMÍTÓGÉP PERIFÉRIÁI III. 

9.1 CÉLKITŰZÉS 

Cél a legfontosabb vizuális és papíralapú megjelenítők ismertetése, működésük, és 

alaptípusaik bemutatása, a legfontosabb műszaki jellemzők (felbontás, színmélység) fo-

galmának elsajátítása. 

9.2 TARTALOM 

Kiviteli (output) eszközök  

Monitorok  

Projektorok  

Nyomtatók  

A plotter 

9.3 KIVITELI (OUTPUT) ESZKÖZÖK 

A számítógép adatai a külső vagy belső tárakban vannak kódolva. Az adatok az ember 

számára így értelmezhetetlenek, közvetlenül nem használhatók, emiatt azokat szükséges 

számunkra felfogható módon is előállítani. A kimeneti eszközök azon perifériák, amelyek 

a digitalizált adatok megjelenítésére alkalmasak. 

9.4 MONITOROK 

Szemmel láthatóan a leggyakrabban használt kimeneti periféria, hiszen feladata megje-

leníteni a számítógéppel való kommunikáció legtöbb mozzanatát. A monitor megjelenítő 

készülék, de a számítógép alaplapjához egy grafikus kártyán (videokártya, vezérlőkártya) 

keresztül csatlakoztatható. A grafikus kártya az alaplap egyik slotjába (csatlakozó aljzatá-

ba) kerül, amihez a monitor csatlakoztatható. Manapság jellemzően CRT, TFT, PDP és 

LED technológiával gyártanak monitorokat. 

A CRT a katódsugárcsöves, a televíziónál megismert technológia. A katódsugárcsőben 

(Cathode Ray Tube) az elektronsugarat eltérítő elektromágnesek „mozgatják” a képernyő 

adott pontja felé. Az elektron a képernyő belső felületén lévő foszforba ütközve világítani 

kezd, ami egy képpontnak felel meg. 
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91. ábra Katódsugárcsöves monitor 

A TFT (Thin Film Transistor Technology) magyarul vékonyfilm-tranzisztoros monitor 

vagy „lapos” monitor a folyadékkristályos (LCD – Liquid Crystal Display) monitor előállí-

tásának egy gyártási technológiája. A folyadékkristály nem folyékony, de nem is szilárd 

anyag. Molekulái alapesetben rendezetlenek, viszont feszültség hatására a folyadékkristály 

molekulái a feszültség irányába állnak. A feszültség változtatásával és különböző polarizá-

ciójú fényszűrőkkel tulajdonképpen a fény átengedése szabályozható. 

Két képernyőtípus van:  

− A DSTN (Double-Scan Super Twisted Nematic) képernyők olcsóbbak, de hátrá-

nyuk, hogy a képpontok lassan gyulladnak ki és alszanak el (emiatt gyors mozgá-

soknál elhúzódó képet lehet látni), ráadásul csak szemből, illetve 30–40°-os szög-

ből nézve adnak szép színes képet.  

− TFT (Thin Film Transistor) képernyők. Ezeknél a látómező 140–170°, másrészt 

sokkal gyorsabb a képpontok reakcióideje.  

A TFT monitoroknál feszültségkeltésre ma vékonyréteg-tranzisztorokat (TFT) használ-

nak, amely a régi technikánál gyorsabb képfrissítést tesz lehetővé. 

A TFT monitorok az ergonómiai szempontoknak jobban megfelelnek (kevésbé károsít-

ják az emberi szervezetet), kisebb helyet foglalnak el, és jelentősen kisebb a fogyasztásuk. 

A legnagyobb hátrányuk az áruk, hiszen többszöröse egy ugyanolyan megjelenítési felület-

tel rendelkező hagyományos CRT monitorénak. A TFT monitorok legdrágább termékei 

szinte minden téren felveszi a versenyt CRT társaival, de a valósághoz hozzátartozik, hogy 

az átlagos TFT monitorok képét bizonyos szögből csak torzítva vagy egyáltalán nem lát-

juk, a színárnyalatok nem olyan finomak, valamint a TFT képpontok lassabban jelennek 

meg, mint a CRT monitorok esetén. Színszűrők beépítésével válik a képernyő egy adott 

pontja színessé. Ha egy képpontban több tranzisztort alkalmaznak, akkor növelhető a kont-

raszt és a kép minősége.  
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92. ábra Folyadékkristályos TFT monitor 

A PDP vagy plazmaképernyőknél minden egyes képponthoz három apró kamra tarto-

zik, amelyek a vörös, zöld és kék alapszíneket tudják megjeleníteni. A kamrák speciális 

gázkeverékkel vannak megtöltve; ez a gáz feszültség hatására ionizált állapotba kerül, és 

UV fényt bocsát ki. Az UV fény természetesen nem látható, viszont kiválóan alkalmas 

arra, hogy a kamrák belső falán elhelyezkedő foszfort indukálja, ami már az emberi szem-

nek is látható fényt bocsát ki. A plazmatévékben a képpontok tehát saját fényt bocsátanak 

ki. 

A PDP-knek, számos előnyös tulajdonságuk van az LCD-khez képest. Ilyen pl. a sokkal 

szélesebb látószög, a jobb színhűség (igazi telt fekete szín) és a jobb kontrasztarány, mivel 

itt nincs szükség háttérvilágításra. Van azonban néhány hátrányuk is, mint pl. a kicsit ma-

gasabb energiafogyasztás (ez a mai készülékekre egyre kevésbé jellemző), és a jelentősebb 

hőfejlődés. 

Másik hátrányuk viszont hogy a PDP monitor 40”-os vagy ennél nagyobb méretben 

gazdaságos előállítani, így inkább TV készülékeknél használható. 

A LED panelek működésének lényege, hogy a CCFL fénycsövek helyett LED-eket 

használnak háttérvilágításra. A LED-eknek szinte csak előnyeik vannak a fénycsövekkel 

szemben, ezért használatuk egyértelmű előrelépés képminőség és energiafogyasztás terén  

is. A LED-eket több féle módon helyezhetjük el, aminek eredményeként több újdonság 

alkalmazására is lehetőség adódik, ilyenek pl. a Local Dimming, és az Edge LED techno-

lógia. A LED monitorok lényegesen kompaktabb felépítésűek, mint a hagyományos LCD, 

vagy plazma TV-k, jelenleg akár mindössze 3-4 cm vastagságú televízió elkészítése sem 

okoz akadályt. Ezek segítségével a LED-ek lépést tudnak tartani a plazma fejlődésével, az 

idő pedig majd eldönti, hogy hosszú távon melyik technológia lesz maradandó. 

Az LCD-nek több hátránya van a PDP (plazma) monitorokhoz viszonyítva elsősorban a 

háttérvilágítás okozta gondok, azaz az úgynevezett felhősödés. Ezt küszöböli ki a LED 

technológia. 
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Az oktatási intézményekben, az irodákban és az otthonokban a CRT monitorok több-

ségben vannak, ugyanakkor manapság egyre növekszik a TFT és PDP monitorok száma. 

9.4.1 A monitorok jellemzése 

A monitor és a hozzá tartozó grafikus vezérlőkártya az adott teljesítményt együttesen 

kell, hogy tudja, különben nem használhatók ki teljesen a bennük rejlő képességek. A mai 

monitor nem jellemezhető egyértelműen. Egy monitor bizonyos jellemzői az igényeink 

szerint és a monitorszabvány lehetőségein belül akár működés közben is megváltoztatha-

tók, mint pl. a megjeleníthető színek számát vagy a grafikus felbontást. A felhasználónak 

ez – a korábbiakhoz képest – kényelmes megoldás. 

 

Grafikus felbontóképesség 
A grafikus felbontóképességet a függőlegesen és vízszintesen megjeleníthető képpon-

tok alapján egy számpár határozza meg. Az SVGA monitortípusok esetén már beállítható a 

számunkra kedvező felbontás. A CRT monitorok több felbontásban is kiváló képet adnak, 

míg a TFT monitoroknál kezdetben csak a natív (gyártáskor meghatározott eredeti) felbon-

tásnál volt jó a kép minősége. 

Ma jellemző a 1024 × 768-as felbontás, ekkor a képernyőkép 1024 oszlopot és 768 sort 

tartalmaz, így egy képernyőkép 786 432 pontból áll össze. Ha átállítanánk 800 × 600-as 

felbontásra, akkor ugyanazon a képernyőfelületen 800 oszlopban és 600 sorban helyezked-

nének el a képpontok, így a 20×20 pontból álló négyzetes nyomógomb a kisebb felbontás 

esetén nagyobb. 

9. Monitorillesztő szabványok 

Monitorillesztő szabványok Kép-
frissítési frek-

vencia (Hz) 
A szabvány neve 

Egy időben megjeleníthető 

színek száma 

Grafikus fel-

bontás 

Monochrome – MDA – 1981. 
(Monochrome Display Adap-

ter) 

1 (monokróm) 
grafikus nincs, 
csak 80 × 25 

karakter 

nincs adat 

CGA 

(Color Graphics Adapter) 

2 (16-ból) 

4 (16-ból) 

 640 × 200 

 320 × 200 
50 Hz 

Hercules 
(Hercules Graphics Card) 

1 (monokróm)  720 × 348 50 Hz 

EGA 

(Enhanced Graphics Adapter) 
16 (64-ből) 

 640 × 350 

 640 × 480 
 800 × 600 

50-60 Hz 

VGA 

(Video Graphics Array) 

16 

256 

 640 × 480 

 320 × 200 
60 Hz 

XGA 
(Extended Graphics Array) 

256 
65 536 

 1024 × 768 
 640 × 480 

állítható érték 

SVGA 

(Super VGA) 

16,7 millió vagy 

4,29 milliárd 

 640 × 480 

 800 × 600 

 1024 × 768 

 1280 × 1024 

 1600 × 1200 

80 Hz-től állít-

ható érték 

HD (High Definition) 
16,7 millió vagy 
4,29 milliárd 

720p: 1280*720 
1080i :1920*1080  

50-200 Hz 
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A képernyőátló mérete 
A képernyő átlóját collban mérik. Ma 10” (netbook-oknál) vagy 17”-osak a képernyők, 

de az átló lehet 19”, 21”, sőt ettől nagyobb is. A nagyobb méretű monitoron minden jobban 

látható. A kiadványok készítésénél, műszaki tervezésnél használják ki leginkább a na-

gyobb monitorokat, ahol a képernyőn egyszerre pl. egy egész újságoldalnak el kell férnie 

úgy, hogy az olvasható legyen. Léteznek olyan monitorok is, amelyek – az utóbbi munká-

hoz igazodva – álló kivitelben készülnek. Értelemszerűen ez a tulajdonság utólag nem 

változtatható meg. A TFT monitorok esetén a képernyőátlónál a valódi méretet kapjuk 

megvásárlás után, míg a régebben gyártott CRT-s monitorok esetén minden oldalról úgy 

egy collt leszámíthatunk, ez az állandóan fekete keret, ami a megjelenített képet körülve-

szi, ugyanis a borító tokozat alatt helyezkedik el. 

 

Színmélység:  
A színes kép annál szebb, minél több színt használunk fel. Kezdetben 2, 4, 16 színt le-

hetett megjeleníteni egyszerre képpontonként, amiből olykor egy időben nem is lehetett 

mindegyik jelen, ki kellett választani, hogy melyek szerepelhetnek a színpalettáról. Ugyan-

akkor az emberi szem több millió színt képes megkülönböztetni, ezért törekedtek arra, 

hogy egyre több szín jelenhessen meg. Ma már 16 milliónál is több szín jelenítő meg. Mi-

vel a képernyő felbontása miatt ennél jelentősen kevesebb képpont áll rendelkezésre, ma 

már csak a színpaletta töredéke használható fel egy időben. A sok szín miatt viszont megnő 

az egy képponthoz tartozó adatmennyiség, amihez nagyobb tárkapacitás szükséges a grafi-

kus kártyán (lásd a következő alfejezetben). A CRT monitorok még ma is finomabb szín-

árnyalatokat képesek megjeleníteni, sőt mindezt gyorsabban teszik TFT-s társaiknál, bár a 

különbség ezen a téren is egyre csökken. 

 

Képfrissítési frekvencia:  
A CRT monitor képcsövének belső felületén lévő foszforba ütközött elektronok segít-

ségével villannak fel a képpontok, amikből összeáll az általunk látott kép. A foszfor csak 

rövid ideig képes világítani, ezért az elektronsugárral állandóan frissíteni kell a halványuló 

képpontok fényét. Ha ez lassan történik, a kép villogóvá válik. Ebből következik, hogy a 

nagyobb képfrissítési frekvenciánál a kép „mozdulatlanabb” lesz. A képfrissítési frekven-

cia beállítható, de egyes monitoroknál a felbontás függvényében megszabják a felső határt. 

Ma a 90 Hz-es képfrissítés igen jónak mondható. A monitorillesztési szabvány nem tartal-

maz erre vonatkozó előírásokat. A TFT monitorok működési elve miatt a képpontok frissí-

tésekor nem érzékelünk villogást. 

 

NI (Non interlaced):  
Nem átlapolt üzemmód a CRT monitoroknál. A képernyő teljes frissítése kétféleképpen 

történhet: nem átlapolt és átlapolt üzemmódban. Nem átlapolt üzemmódban a sorokat 

egymás után frissíti, ha az utolsóval végzett, akkor kezdi elölről. A másik esetben először 

frissíti a páratlan sorokat, majd utána a páros sorokat, amit átlapolt üzemmódnak neve-

zünk. Amíg a páratlan sorokat frissíti, addig a párosak lesznek halványabbak és viszont. Ez 

a képernyő képének hullámzását eredményezheti. A monitorok egy része a nagyobb fel-

bontást csak úgy képes megjeleníteni, hogy az addig nem átlapolt üzemmódot automatiku-

san átlapoltra váltja. 
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LR (Low Radiation):  
Alacsony sugárzású CRT monitor: A becsapódó elektronok káros sugárzását a monitor 

előtt igen lecsökkentették, ami leginkább a svéd TCO és MPR-II. szabványnak köszönhe-

tő. Mivel a szabványt a gyártók különbözőképpen értelmezik, ezért nem biztos, hogy az 

ún. alacsony sugárzás (LR) két monitor esetén ugyanazt az értéket jelenti. A TFT monito-

roknak nincs ilyen káros sugárzása. 

9.5 PROJEKTOROK 

A projektorok a leglátványosabb megjelenítő eszközök. Manapság egy átlagos lexikon 

méreténél nem nagyobbak, és a monitorcsatlakozóra kötve kiváló minőségű és élességű 

képet alkotnak még nappali fénynél is egy szobányi falfelületre. A vetítővászonnal a kép 

még élesebb. Természetesen régen ez nem így volt, a méret és a képminőség is sokat vál-

tozott az utóbbi időben. Hozzá kell tenni, hogy más eszközök (videomagnetofon, DVD 

lejátszó) is csatlakoztathatók hozzá. 

A legfontosabb jellemzői: vetítési távolság, képfelbontás (lásd a monitornál), tömeg 

(kb. 2-3 kg), vetített képméret, a projektor élettartama a lámpa cseréig. A lámpa cseréje a 

berendezés árának ötödénél is több lehet. A lenyűgöző vetített képméret miatt a jövőbeni 

otthonok egyik közkedvelt eszköze lehet. 

 

93. ábra Korszerű projektor 

9.6 NYOMTATÓK 

A nyomtatók a felhasználó számára lehetővé teszik munkája olvasását, tanulmányozá-

sát hagyományos módon, vagyis papírról. A nyomtatók öt fajtája használatos: karakter-, 

tűs, lézer-, tintasugaras és hőnyomtató. A karakternyomtató az írógéphez hasonlóan egész 

karaktereket nyomtat, a karakterek előre meghatározottak, képek, ábrák nyomtatása nem 

lehetséges. A mai PC-khez elvétve használnak ilyen nyomtatót. 

A tűs, tintasugaras és hőnyomtató mindegyike azonos elven működik, vagyis mátrix-

nyomtatók. A mátrixelv lényegében a kinyomtatandó anyagot kis pontokból építi fel, a 

pontokból pedig karakterek és grafikus képek egyaránt összeállíthatók. A lapon egy nyom-

tatás képét alkotó pontok sorokban és oszlopokban, vagyis pontmátrixban találhatók, innen 

ered a mátrixelv elnevezés. A lézernyomtató elektrosztatikus nyomtató, de jellemzői alap-
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ján felfogható kiváló, speciális mátrixnyomtatónak is. Az elektrosztatikus nyomtatók ese-

tén elektromos részecskék segítségével kerül soronként papírra a festék. A nyomtatók mű-

ködését részletesen alább tárgyaljuk. 

A nyomtatók csatlakoztatása az alaplaphoz régebben a párhuzamos porton keresztül 

történt, de manapság az USB-s csatlakoztatás a jellemző. 

9.6.1 A nyomtatók jellemzése 

Színes vagy egyszínű: A nyomtatók többségének létezik színes nyomtatásra alkalmas 

változata, amelyek természetesen fekete-fehérben is tudnak nyomtatni. A színes nyomta-

tóknál színkeverés a szubtraktív színkeverés elvén történik. A színeket 3+1 színből a cián, 

magenta, sárga és a fekete színből állítják elő. (CMYK). A nyomtatópatronok illetve 

nyomtatófejek ezeket a színeket tartalmazzák. 

Felbontás: Az egy inch (hüvelyk) hosszon kinyomtatott pontok száma, amit pont per 

inchben (Dot Per Inch) mérnek, rövidítése DPI. A nyomtatási kép minőségét ez a tulajdon-

ság nagymértékben befolyásolja. Ma már olyan apró pontok kerülnek a papírra, hogy sza-

bad szemmel alig láthatók. Az a nyomtató, amely több pontot képes megjeleníteni egy 

inchen, szebb, folyamatosabb nyomtatási képet állít elő. Egy mai nyomtató esetén az írás 

300 DPI-vel, a kép 600 DPI-vel kinyomtatva már jó nyomtatási képet ad. A felbontást a 

mátrixnyomtatók és a lézernyomtató esetén szokták megadni. 

Sebesség: A nyomtatók sebességét lap/percben mérik. A gyorsabb nyomtatófajták ott 

szükségesek, ahol sokat használják, és a példányszám is magas, hiszen hosszú távon még a 

magasnak vélt ár is megtérül, ugyanis így a fenntartási költsége kisebb. Vásárláskor érde-

mes figyelembe venni, hogy a gyártok a nyomtatási sebességet nem normál, hanem gyors 

nyomtatási üzemmódban adják meg.  

Fenntartási költség: Furcsa lehet, de egy nyomtató ára bizonyos esetekben elenyésző a 

karbantartás, üzemeltetés költségéhez képest. Erről a költségről vásárláskor ajánlatos ér-

deklődni. A magas karbantartási költségek elsősorban a tintasugaras nyomtatók esetén 

jelentenek problémát nem ritkán a festékpatronok a nyomtató árának 30%-át is kiteszik. 

Hosszú távon a lézernyomtatók a leggazdaságosabbak, viszont a színes nyomtatásra képes 

készülékek ára magas. 

Nyomtatási technológia: A nyomtatók eltérő elvi megoldásokkal juttatják a képet a 

papírra. Az irodai papír néha megfelelő lehet, de technológiákhoz ajánlott egyedi, speciális 

papír használata javítja a képminőséget, illetve a nyomtató élettartamát, és növelheti a 

fenntartási költségeket. 

9.6.2 Tintasugaras nyomtató 

A mátrixnyomtatók közé soroljuk. A tintasugaras nyomtató működése: egy teljes oldal 

kinyomtatandó pontjait meghatározza, majd – memóriától és a nyomtatandó adatmennyi-

ségtől függően – akár az egész oldalt egyszerre kinyomtatja. A nyomtatás során a nyomta-

tófej fúvókájából a tintacseppeket a papírra repíti, ami a papíron azonnal megszárad. A 

fekete nyomtatásnál cél, hogy a tintacseppek minél kisebbek legyenek, a lehető legsűrűb-

ben helyezkedjenek el, gyorsan és pontosan érkezzenek a papír felületére, és ott ne folyja-

nak szét. A színes nyomtatásnál ezen kívül fontos a színek keverése is. Az optikai színke-

verésnél a színes cseppek egymás mellé kerülnek, a szemünk tehetetlensége révén látja 
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színes pontnak. Valódi színkeverés esetén a különböző színű festékcseppek egy pontba 

kerülnek, és a lap felületén alakul ki belőlük a színes pont. 

A tintasugaras nyomtatók csendesek, az íráskép jó, a gyorsasága általában megfelelő. 

Bármilyen lapra képesek nyomtatni, de a nyomtatás képe szebb, ha speciális, nem nedvszí-

vó papírra történik a nyomtatás. A speciális papír vagy fólia viszont költséges. Az üzemel-

tetési költsége közepes a különleges tintát tartalmazó festékpatronok ára miatt, amit kárpó-

tol a készülék elfogadható ára. 

A tintasugaras nyomtatókra két technikai megoldás jellemző: Piezo-technika illetve 

Bubble-Jet technika. A Bubble-Jet technika hővel és gázzal dolgozik, használata olcsóbb. 

A Bubble-Jet nyomtató a hajszálnál vékonyabb fúvókákból juttatja a festéket a papírra. A 

nyomtatófej pár száz millió karakterig elég, szerencsés esetben csak a tintatartályt kell 

cserélni. Néhány esetben a nyomtatófej tartalmazza a tintapatront, így a festék kifogyása 

után az egész fejet ki kell cserélni, ami költséges. A Piezo-technika elektromos impulzuso-

kat használ, tartósabb és gyorsabb. A Piezo-nyomtatófejek kemény kerámiából vannak, 

ezért időállóbbak. Ebben az esetben csupán a tintapatront kell cserélni. 

 

94. ábra Tintasugaras nyomtató festékpatronjai 

9.6.3 A lézernyomtató 

Az elektrosztatikus nyomtatók közé soroljuk. A lézernyomtató működése: egy vagy 

több teljes oldal kinyomtatandó pontjait meghatározza, majd azt egyszerre kinyomtatja. A 

többnyire szelénből készült, pozitív töltésű hengerre a lézersugár soronként „írja fel” a 

kinyomtatandó kép inverzét. A pozitív töltés a henger felületén csak ott marad meg, ahol 

szükség van a festékre, a nem nyomtatandó részeken a lézer a töltést megszünteti. A hen-

ger ezután elfordul egy elektrosztatikusan feltöltött festékporral teli tartály (toner) előtt, 

amelyből a festékszemcséket a henger pozitív töltésű részei magukhoz vonzzák. Ezt köve-

tően a henger egy lapon fordul körbe, így kerül a festékpor a papírlapra. (A hengertisztítás 

és feltöltés után ismét használható, maximum egy-két alkalommal.) A papíron lévő festék-

port még a papírra kell égetni a festékpor rögzítéséhez, emiatt a kinyomtatott lap forró. 
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A nyomtatási képe kiváló, a nyomtató halk és gyors. A lézernyomtatóhoz hőálló lap 

vagy hőálló fólia szükséges. A nyomtató ára magas és a fenntartási költsége közepes. A 

festékport tartalmazó tartály (toner) cseréje növeli meg leginkább a fenntartási költséget. 

Az egyszínű változatát a nagy mennyiségű, minőségi nyomtatást követelő helyeken hasz-

nálják. A színes lézernyomtató tetemes ára és magas üzemben tartási költsége miatt nem 

terjedt el széles körben, gyakran a költségek miatt színes fénymásolóként is üzemel. Az elv 

a színes nyomtatásnál is ugyanaz, csak a fent vázolt folyamat többször ismétlődik, hiszen 

többféle színű festékpor keveredéséből kapjuk meg a nyomtatási képet. 

A lézernyomtató működésénél leírtak a Xerox elv szerinti nyomtatást jelentik, ami 

megegyezik a fénymásoló működésével, ellenben a lézernyomtató a számítógéptől kapja a 

kinyomtatandó pontokra vonatkozó digitális adatokat. 

Az elektrosztatikus nyomtatók fényforrása a LED. A LED (Light Emitting Diode) kis 

áramfelvételű és hosszú élettartamú félvezető dióda, ami látható fényt sugároz. A lézer-

nyomtató esetén lézerfényt kibocsátó LED-et használnak, a lézersugár tükör segítségével 

jut el a feltöltött henger megfelelő pontjába. 

 

95. ábra Lézernyomtató festéktartóval (tonerral) 

 

96. ábra A lézermyomtató működési elve 
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9.6.4 Tűs nyomtató 

Az első mátrixnyomtató. A tűs nyomtató működése: egy festékszalag előtt mozog a 

nyomtató feje, a szalag mögött található a lap. Nyomtatáskor a kalapácsok megütik a fej-

ben található apró tűket, így a lapon pontokból összeáll a kívánt kép. A fej előtt található 

festékszalagról – a megütött tűk hatására – a tinta a papírra kerül. (A festékszalag használa-

tában hasonlít az írógéphez.) A tűk száma a nyomtatófejben általában 9 vagy 24. A nyom-

tató sebessége átlagos, zajos az ütések hangja miatt, az üzembetartási költsége olcsó, hi-

szen hosszú ideig csak festékszalagot kell benne cserélni. Színes festékszalaggal 

megoldható az elfogadható minőségű színes nyomtatás is. Tetszőleges irodai papír hasz-

nálható hozzá. Az ütéses elvű nyomtatásnak köszönhetően több példányos is lehet a nyom-

tatás. Ha csupán levelezésre, számlák készítésére használjuk a nyomtatót, akkor ez a fajta 

igen gazdaságos, az írásképe ennek az igénynek megfelel és olcsó. Ez volt az első mátrix-

elvű nyomtató, ezért több irodalomban csak mátrixnyomtatóként említik. 

 

97. ábra Tűs nyomtató 

9.6.5 Hőnyomtató 

A mátrixnyomtatók családjába tartozik. A nyomtatás során a fejben lévő fűtőelemek 

segítségével apró tüskék melegítik fel a papírt, amitől a papír az adott pontban elszínező-

dik. Az elszíneződött pontokból áll össze a kinyomtatott szöveg vagy rajzolat. Leggyak-

rabban a telefaxnál találkozhatunk vele. Speciális, hőérzékeny papír szükséges hozzá. A 

hőnyomtató ezzel a technológiával nem képes színes nyomtatásra. A hőnyomtató működé-

si elvétől eltérő hőviaszos elvű és a hővel szublimáló eljárással működő nyomtatókkal 

kiváló, színes nyomatok is készíthetők, amelyeket olykor hőnyomtatóként emlegetnek. 

Leggyakrabban parkolójegyek, számlák, sorszámok nyomtatására használják, de legklasz-

szikusabb felhasználási területe a fax. 
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9.7 A PLOTTER 

A plotter (rajzgép) segítségével szintén adatok kerülhetnek papírra, fóliára, de mégsem 

nyomtatóról van szó. A plotterek eredetileg egy vagy több toll segítségével rajzoltak 

nagyméretű papírra. Különféle elven működnek, például egyes mai típusai működési elv-

ben hasonlók a tintasugaras nyomtatóhoz, ezen leírásoktól azonban most eltekintünk. Ott 

használják, ahol nagyméretű lapon szükséges a képeket, szöveget megjeleníteni, ami lehet 

pl. plakát, műszaki terv stb. 

9.8 ÖSSZEFOGLALÁS 

A perifériák harmadik csoportjába tartoznak a kimeneti eszközök. Egyik legjellem-

zőbb eszközcsoportba tartoznak a monitorok, melyek gyártása során többféle működési 

elvet alkalmaznak (CRT, LCD, PDP, LED). Legjellemzőbb paramétereik a képernyőméret, 

a felbontás, és a megjeleníthető színek száma. A nyomtatók papíron jelenítik meg képeket. 

Legfontosabb jellemzőjük a működési elv, a nyomtatási sebesség, a felbontás és a nyomta-

tási minőség.  

9.9 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen technológiával gyártanak monitorokat? 

2. Melyik monitortechnológia a legmegfelelőbb a PC-hez? 

3. Melyek a monitor kiválasztásának legfontosabb ismérvei? 

4. Milyen működési elvek léteznek a nyomtatóknál? 

5. Mi a mátrix elv lényege? 

6. Milyen szempontokat veszünk figyelembe egy irodai nyomtató kiválasztásá-

nál? 
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10.  ILLESZTŐKÁRTYÁK, INTERFÉSZEK, CSATLAKOZÓK 

10.1 CÉLKITŰZÉS 

A lecke célja azoknak a speciális perifériáknak, interfészeknek, csatlakozóknak a 

bemutatása, amelyek a kommunikációt segítik a felhasználók számára, mint például a 

hangkártya hálózati kártyák, vagy a játékokhoz nélkülözhetetlen videokártyák. Bemutatjuk 

a legjellemzőbb csatlakozókat és a vezeték nélküli adattovábbítás eszközeit is.  

10.2 TARTALOM 

Kommunikációs perifériák 

A hang digitalizálása, lejátszása – hangkártya 

Számítógépek közötti kommunikáció 

Videokártyák, Interfészek, Soros portok 

Párhuzamos port 

Meghajtó interfészek 

PCMCIA, CardBus, ExpressCard 

Audio- és videoátviteli interfészek 

A vezeték nélküli hálózatok fontosabb szabványai 

Többfunkciós perifériák 

Az elavult és kiselejtezett perifériák sorsa 

Hirdetések avagy hogyan és mit vásároljunk 

10.3 KOMMUNIKÁCIÓS PERIFÉRIÁK 

A mai számítógépek sikerének egyik kulcsa a nyílt architektúrából adódó bővíthetőség. 

Az alaplap bővítő nyílásaiba helyezett, igény szerinti tulajdonságokkal rendelkező illesztő-

kártyák biztosítják többek között a számunkra megfelelő felépítésű konfigurációt. Ezek 

egy része alapeszköz, mely szinte valamennyi személyi számítógépben megtalálható (pl. 

videokártya), más részük opcionális (pl. video digitalizáló kártya), s vannak olyanok is, 

melyek nemcsak bővítőkártyaként, hanem külső eszközként is megvásárolhatók (pl. mo-

dem). 

10.4 A HANG DIGITALIZÁLÁSA, LEJÁTSZÁSA – HANGKÁRTYA 

A mai számítógép fontos tartozéka a hangkártya. A hangkártyák számos lehetőséget kí-

nálnak, de a két alapvető funkció a digitális hangállomány megszólaltatása, illetve a beszéd 

vagy más hanganyag digitalizálása.  

Vizsgáljuk meg, miként képes az emberi hangból digitális adatokat előállítani! A hang-

felvételt egy tetszőleges mikrofonnal
5
 el lehet végezni, csak a hangkártyához kell csatla-

koztatni (Mic In). A megfelelő program alkalmas a hang felvételén túl annak szerkesztésé-

re is. A mikrofonnal felvett beszéd, hang, zörej stb. digitalizált lesz, vagyis minőségromlás 

nélkül, tetszőlegesen sokszor lejátszható, másolható, szerkeszthető, torzítható. De mi törté-

nik eközben a hanggal? Hogyan lesz belőle digitális adat? 

                                                      
5
 A digitalizálandó hang, zene érkezhet természetesen magnetofon vagy CD-lejátszó készülékekről is. 
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A digitális technika lényege érthetőbbé válik, ha a hang esetén az analóg technikával 

vetjük össze. Az analóg kifejezés „valamihez való hasonlóságot” jelent. A levegőben terje-

dő hanghullámot például egy mikrofonnal hasonlóan változó elektromos jellé alakíthatjuk 

át, amit magnetofonon hasonlóan változó mágneses jelként rögzíthetünk. A rendszer akkor 

jó, ha az átalakítás, tárolás után is csaknem teljesen hasonlít az eredetire. Ez az analóg mű-

ködési elv. 

Ha a folyamatosan változó analóg jelet adott időközönként megmérjük, a mérés ered-

ményét folyamatosan rögzítjük, és egy véges skála értékeit hozzárendeljük, akkor digitális 

adatot kapunk. A digitalizált hang minőségét meghatározza az, hogy a folyamatosan válto-

zó eredeti hangjelből milyen sűrűséggel vesznek mintát, ez a mintavételi frekvencia. Digi-

talizálás során az analóg hangokból bináris kódszavak keletkeznek. A digitalizált hang 

érdekessége, hogy nem tartalmazza az analóg hang minden elemét, csak annak mintáit. A 

minták száma és a felbontás határozza meg a hang minőségét. Ez a sztereó hangfelvételnél 

másodpercenként 44 100 mintát jelent 16 bit/minta felbontással. A mintavételi frekvenciát 

kHz-ben mérik. Például, ha egy gyenge minőségű digitalizálás esetén 11 kHz-es a minta-

vételi frekvencia, akkor másodpercenként 11000-szer vesz mintát a hangból, és minden 

mintát át kell alakítani egyesek és nullák sorozatává. A frekvencia emelésével több mintát 

veszünk másodpercenként, így a digitalizált jel minősége jobb lesz. 

 

98. ábra 7.1-es hangkártya 

Fontos továbbá az is, hogy az átalakítás során hány különböző nagyságú jelet tudunk 

megkülönböztetni, amit kvantálásnak nevezünk. Az a jobb, ha több jelet tudunk megkü-

lönböztetni és számmal
6
 jellemezni. Gondoljon bele az olvasó, mennyivel pontosabb az a 

mérés, amit milliméter-beosztású vonalzóval mérünk, mint az, amit méter-beosztásúval. A 

                                                      
6
 Egy helyi értékkel bővebb jellemzés – a kettes számrendszer tulajdonságai miatt – pontosan kétszeresére 

növeli a pontosságot. 
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mérés pontosságát itt bitben mérik. A 16 bites hangkártya minden mintát 16 bit (65 536-

féle jel) hosszúságú jel valamelyikévé alakítja át. Amennyiben egy bites lenne, az azt je-

lentené, hogy két jel közül az egyiket kapná meg az általunk hallható összes hang, zörej 

mindegyike. A visszaadáskor tehát a magas, mély, hangos, halk és egyéb tulajdonságú 

hangokat csak kétféleképpen kaphatjuk vissza, nyilván ez azt jelentené, hogy a digitális 

adat lejátszásakor nem ismernénk rá az eredeti hanganyagra. 

 

A hangkártya másik alapvető funkciója a digitális jelből történő hangalkotás, azaz ké-

pesek a digitalizált hangmintákat visszaalakítani. A számítógép hangkártyája önállóan nem 

képes hang kibocsátására, csatlakoztatni kell még hozzá egy aktív
7
 hangfalat (Line out 

csatlakozó) vagy egy fejhallgatót (Speaker out csatlakozó). Az angol elnevezések azért 

maradtak meg, mert így szerepelnek a feliratok.  

A hang előállítása megvalósítható hanggenerátorokkal vagy előállítható hullámtáblás 

módszerrel. A hanggenerátoros, más kifejezéssel az ún. FM-szintetizátoros hangkártyák 

működését nézzük meg először. A hangokra jellemző tulajdonságokat (hullámforma, 

hangerő stb.) a hanggenerátor kapja meg, és a hang képzése a generátor feladata. A hang-

képzéshez matematikai segédeszköz is társul, az alapjel matematikai összefüggések alapján 

történő megváltoztatásával áll elő a kívánt hang. Egyszerre annyi hang szólaltatható meg, 

amennyi hanggenerátor van a hangkártyában. Kezdetben a visszaadott hang egy kissé gé-

pies volt, de sokat javult az elmúlt időszakban. 

A hullámtáblás módszernél a hang előállítása másként történik. Ennél a hang-előállítási 

módnál a hangkártya valódi hangszerek, effektusok felvett, rövid, digitalizált mintáiból 

képzi a hangot, azaz a zenét. A hang így élethű, de a hangmintákat egy ún. hullámtáblában 

tárolni kell, ami sok hangszer esetén nagy tárhelyet igényel. 

A hangkártyák közül a SoundBlastert használták a hangot, zajt adó programokhoz. A 

SoundBlaster kártyák hangszerenként egy vagy több rögzített burkológörbe alapján képe-

sek dolgozni. Manapság a hangkártyákat az alaplappal vásárolhatjuk meg, mivel az alap-

lapra integrálják, általában elég jó hangzásúak. 

10.4.1 A hangkártya jellemzői 

Mintavételi frekvencia: A hang digitalizálása esetén a másodpercenként vett minta 

száma. A mintavételi frekvencia mértékegysége a Hz, ami digitalizáláskor nagy mérőszá-

mokat eredményezne, ezért használják a kHz-et. Egy kHz ezer Hz. Az emberi fül számára 

a 16 Hz–20 kHz-es hangfrekvenciasáv hallható, amihez egy jól működő rendszernek leg-

alább 40 kHz-es mintavételezésre van szüksége, hiszen a rögzíthető hangok legnagyobb 

frekvenciája a mintavételi frekvenciának legalább a fele. Az elterjedt mintavételi frekven-

cia 44,1 kHz a CD-minőségű hang esetén, a DVD megjelenésével ez 48 kHz-re nőtt, de ma 

létezik 192 kHz-es is. 

Kvantálás: A hangrögzítő rész tulajdonsága. Megmutatja, hogy egy mintavétel alkal-

mával hány különböző jelet tudunk megkülönböztetni. Mértékegysége a bit. Jellemzően 16 

bites hangkártyák vannak, ami 65 536 különböző jelszintet jelent, de léteznek már 

128 bites kártyák is. 

                                                      
7
 Az aktív hangfal erősítő nélkül, önmagában képes működni. 
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Surround: A kártya a sztereóhatást felülmúló térhatást képes nyújtani. A hatás akkor 

érezhető valóban, ha a zenét öt vagy több hangszóróval hallgatjuk. 

OPL2, OPL3: Az ún. FM-szintetizátor, amivel hangeffekteket, zenéket generálhatunk. 

A szám jelzi, hogy a szintetizátor hány operátoros, vagyis hányféle modulációt képes az 

alaphangon végezni. 

Hullámtáblás szintetizátor: Előre rögzített hangmintákkal dolgozó szintetizátor. 

Hangminőségét befolyásolja a rögzített minták mennyisége, ami többnyire 2-4 MBájt. Ha a 

kártya merevlemezen lévő mintákkal is tud dolgozni, akkor a minták mennyisége nem 

korlátozódik a hangkártya ROM-méretére. 

MIDI támogatás: A számítógépes zenealkotáshoz szintén egy hangkártya szükséges, 

ami egy szintetizátor csatlakoztatásával megoldható. A hangkártyához a MIDI hangszert a 

hasonló feliratú csatlakozón át kell illeszteni. A MIDI egyúttal egy szabvány neve, mely-

nek támogatottsága a számítógép és a hangszerek terén elég széleskörű. A hangszeren le-

játszott mű kottáját a számítógép elkészítheti, ami tetszőlegesen módosítható, részben vagy 

egészben visszajátszható, esetleg kinyomtatható. 

10.5 SZÁMÍTÓGÉPEK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ 

A számítógépek összekapcsolását leginkább a gyors és hatékony kommunikáció igénye 

kényszeríttette ki. Az önállóan is működő számítógépek összekapcsolásával számítógépes 

hálózatot kapunk, így a gépünk előtt ülve kommunikálhatunk mindazokkal, akik a többi 

számítógépet használják. A személyi számítógép hálózatba kötéséhez modem vagy hálóza-

ti kártya szükséges, de elterjedőben vannak a vezeték nélküli technológiák is. 

10.5.1 A modem 

Modemmel egy számítógép adatai vezetékes telefonvonalon továbbíthatók a telefonhá-

lózathoz kapcsolódó más számítógépekhez. Az Internet megjelenésével a modem szerepe 

kiemelt, ugyanis a legtöbben otthonukból modemen keresztül használják a világhálót. A 

modem szó a modulátor és a demodulátor szavakból keletkezett. Kódoló és visszakódoló-

ként fordítható, de tevékenysége valójában ettől sokkal összetettebb. Moduláláskor a szá-

mítógép digitális jeleit alakítja át a telefonvonalon használható analóg jellé. A kapcsolat 

másik oldalán a telefonvonalról érkező jelet egy másik modem demodulálja, így az analóg 

jel átalakul digitális jellé, amit már „megért” a fogadó számítógép. A modemek igen speci-

ális feladatokat is képesek ellátni. A modem alkalmas faxolásra, sőt alkalmas lehet tele-

fonbeszélgetések fogadására, amit egy hangszórón keresztül hallhatunk, egy mikrofon 

csatlakoztatásával pedig magunk is beszélhetünk. 

A modem legfontosabb tulajdonságát, a sebességét bit per másodpercben (bps) mérik, 

amit Baud-nak is neveznek. A jelenleg kapható modemek 56 000 bps sebességűek, amiről 

az Internet-használók tudják, hogy csak elméleti érték, hiszen jó, ha az adatok 40 000 bps 

feletti sebességgel érkeznek a számítógépünkhöz. A sebesség évről évre sokat javul, min-

denesetre még ez az érték képek, esetleg mozgóképek esetén elég szerénynek mondható. A 

modem kiszerelése lehet kártya, vagy párhuzamos, illetve soros portra csatlakoztatható 

külső periféria. A külső modem (lásd fotó) külön tápellátást igényel, nem foglal el egy 

kártyahelyet, LED jelzi, hogy éppen milyen műveletet végez: vonalra kapcsolódás, adat-

küldés, adatfogadás stb. A belső modem vagy kártyamodem a gépbe beépítve kevéssé hor-

dozható, nehezebb a működését követni, viszont a számítógép mellett nem foglal külön 
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helyet. A modemek (56 000 bps) három ismert szabvány szerint dolgoznak: a K56 Flex, a 

V.90 és az x2. Az utóbbi hazánkban nem terjedt el. A hivatalos világszabvány a V.90. 

Megjegyzendő, hogy ma már vannak másfajta modemek is, amelyek például az optikai 

kábeleken történő adatkommunikációhoz szükségesek. 

 

99. ábra Modem 

10.5.2 Hálózati kártya 

Az intézmények, cégek számítógépeiket a hatékonyság érdekében összekapcsolják, he-

lyi hálózatot alakítanak ki. A PC-k összekapcsolását a hálózati kártya teszi lehetővé. Az 

egyik ismert hálózati szabvány az Ethernet. Manapság legtöbben a sodrott érpárral való 

összeköttetést preferálják, de egyre többen használnak vezeték nélküli topológiát a költsé-

ges és nehézkesen kiépíthető kábelkötegek elkerülése érdekében. Régebben koaxiális ká-

belt használtak, amelynek az volt az előnye, hogy külön dedikált eszköz jelenléte nélkül 

volt lehetőség újabb és újabb eszközök beiktatására a hálózatba – persze a hálózatba kötött 

eszközök számával erősen romlott a sávszélesség. Manapság a sodrott érpárral való össze-

köttetés 100, 1000 Mbit/s (régebben 10 Mbit/s) sávszélességet biztosít. Wireless esetén 

11 Mbit/s (802.11b), valamint 54 Mbit/s (802.11g) a elérhető legnagyobb adatátviteli se-

besség. 

 

100. ábra Hálózati kártya 
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10.6 VIDEOKÁRTYÁK 

A számítógépes munkánk vizuális információinak logikai reprezentálását megvalósító 

illesztőkártya a videokártya. A jelet többnyire monitoron jelenítjük meg, előadások alkal-

mával pedig kivetítőn (projektor). Manapság már más eszközök (LCD TV, HDTV) is 

használhatók erre a célra. A videokártya lehet alaplapra integrált vagy különálló illesztő-

kártya is. Az integrált videokártyák egy része dedikált memóriával rendelkezik. A másik 

megoldás (pl. hordozható számítógépeknél), hogy a videojelek kezeléséhez szükséges vi-

deo memóriát a hagyományos RAM-ból csípik le (shared, azaz osztott memória). 

A manapság egyre inkább elterjedő 3D-s alkalmazások, valamint a nagyobb és nagyobb 

felbontású (és gyakoribb frissítésű) kijelzők egyre magasabb igényekkel jelentkeznek. 

Nyilván más volt a video memória és jelfeldolgozás-szükséglet a két évtizede használatos 

80x25 karakteres, 2D-s renderelésű, egyszínű kijelzés, és napjaink nagyfelbontású (pl. 

1280x1024 pixeles), 3D-s grafikus, hozzávetőlegesen 16 millió színű megjelenítése esetén. 

 

101. ábra Videokártya 
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10.6.1 A GPU, A VPU 

A számítógépes grafikák renderelésének eszköze a videokártya grafikus feldolgozó 

egysége (Graphics Processing Unit, GPU), más néven vizuális feldolgozó egység (Visual 

Processing Unit, VPU). A modern GPU-k jóval hatékonyabbak a grafikus számításokban, 

mint a CPU, ráadásul tehermentesítik is azokat. A korszerű grafikus processzorok már 

háromdimenziós grafikák renderelését is támogatják, sőt a digitális videózáshoz hasznos 

funkciókat is tartalmaznak. 

A GPU-k fő típusai: dedikált grafikus kártya, integrált video, hibrid megoldások, vala-

mint az adatfolyam-feldolgozó (stream processing vagy általános célú grafikus feldolgozó 

egység, General Purpose Graphics Processing Unit, rövidítve GPGPU). 

 

102. ábra GPU 

10.6.2 Szabvány felbontások 

A számítógépes kijelzők, monitorok körében igen sokféle felbontás terjedt el. Egyre 

gyakoribbak a szélesvásznú (16:9, 16:10 képarányú) kijelzők. 

Ezek egy része szabványos, más részüket csak kevés helyen használják: 

− VGA: 640x480 (évek óta alapszabvány, a legtöbb monitor ismeri) 

− WVGA: 800x480 (főként az UMPC-kre jellemző felbontás) 

− SVGA: 800x600 

− XGA: 1024x768 (napjainkban igen elterjedt felbontás) 

− WXGA: 1280x800 vagy 1440x800 

− SXGA: 1280x1024 (napjainkban igen elterjedt felbontás) 

− WXGA+: 1440x900 (16:9) 

− SXGA+: 1400x1050 

− UXGA: 1600x1200 

− WSXGA: 1680x1050 vagy 1680x1200 (16:9) 

− WUXGA: 1920x1200 

− HD: 1920x1080 
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10.6.3 A videokártyák tulajdonságai 

A videokártyától alapvetően azt várjuk, hogy monitort csatlakoztatva hozzá megkapjuk 

a beállított paraméterű képernyőképet. A monitor a kártyán lévő, régóta használt VGA 

(illetve D-SUB) monitorcsatlakozóhoz kapcsolódik, illetve az újabb kártyák esetén a TFT-

monitorok csatlakozója a DVI (Digital Video Interface) vagy a HDMI (High-Definition 

Multimedia Interface). A kártyák rendelkeznek egy speciális processzorral, ami sok mun-

kát elvégez az alaplapon található processzor helyett. Az aktuális képernyőkép pontjainak 

adatait a grafikus kártya memóriája tárolja. A grafikus felbontóképességtől függően ez 

több száz MBájt. A vezérlőkártya memóriája lehet DRAM vagy a hatékonyabb – egyszerre 

írható és olvasható – speciális Video-RAM (VRAM). 

A kártya alapvető funkcióján kívül sok egyébbel is fel lehet szerelve. Tekintsük át a 

legfontosabb speciális szolgáltatásokat! 

3D gyorsító: a háromdimenziós (3D) multimédiás és játékprogramok használják ki leg-

inkább ezt a lehetőséget, így gyorsan lehet a térhatású képeket megjeleníteni. Ilyenek vol-

tak pl. a Voodoo nevű kártyák. 

Video kimenet: a video magnetofont csatlakoztathatjuk a kártyához, és a monitoron lá-

tottak a videomagnetofonnal felvehetők, televízión is nézhetők. 

Video bemenet: a video magnetofont csatlakoztathatjuk a kártyához. A videojel digita-

lizálását egy ún. capture kártya segítségével tehetjük meg. Az analóg videojelből kell a 

számítógép számára értelmezhető, digitális adatot képezni. 

TV-tuner bemenet: televíziós antennabemenet. A televízióban látott csatornák adásai 

így a számítógép monitorán megjeleníthetők. A kártyától függően akár több csatorna is 

nézhető egy időben. 

Hardveres lejátszás: a mozgóképek lejátszásához speciális program szükséges. A 

hardveres lejátszás azt jelenti, hogy a mozgóképek adatainak tömörítéséhez hardvert hasz-

nál. 

10.6.4 A videomemória mérete 

A videomemória-igényt a használandó felbontás és a színmélység határozza meg. A 

színmélység azt mutatja, hogy adott pillanatban hány színt lehet megjeleníteni. Mivel a 

kijelzők összeadó (additív) színkeverést alkalmaznak, minden színes képpont színárnyala-

tát a három alapszín (vörös, zöld, kék) kombinációjával állítjuk elő.  

Nyilvánvaló, hogy az egyetlen színes képpont megjelenítéséhez szükséges memória 

nagysága a színek számától függ. 8 bites színmélység 2
8
, azaz 256 színt jelent, a 16 bites 

2
16

, vagyis 65 536 árnyalatot (High Color), a 24 bites színmélység 2
24

, tehát hozzávetőle-

gesen 16,7 millió színt (TrueColor). A napjainkban oly gyakori 32 bites színmélység 2
32

, 

vagyis 4,3 milliárd színárnyalatot jelentene, de a 24 bithez képest a többletinformációt itt 

az ún. alfa-csatorna igényli, ami szükséges többek között az áttetsző felületek megjeleníté-

séhez. 

Ha megvizsgáljuk az egyik legnagyobb felbontás, a WUXGA memóriaigényét legna-

gyobb színmélységgel, akkor azt tapasztaljuk, hogy a video memória mai kapacitása még 

itt is nagyságrendekkel kisebb (64, 128, 256 vagy 512 MB). Ugyanis 1920 x 1200 x 232 = 

9895604649984000 bit = 1236950581248000 bájt = 1207959552000 KB = 

1179648000MB = 1152000 GB. 
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Miért van akkor szükség ilyen óriási video memóriával rendelkező kártyákra? A választ 

az egyéb funkciók, a 3D-s renderelés és a különféle megjelenítést gyorsító funkciók me-

móriaigénye adja. A fenti példa háromdimenziós megjelenésben már háromszoros memó-

riaigénnyel jelentkezik (x, y, z irány). 

Az utóbbi években a hangsúly áttevődött a gyorsító funkciókra. Míg a karakteres operá-

ciós rendszerek idején a VGA felbontás is bőven elegendő volt, addig napjaink grafikus 

operációs rendszerei esetén már más a helyzet. Egy néhány százszor néhány száz pixeles 

kisméretű ablak húzásakor több tízezer képpontot kell letörölni, illetve más helyen kiraj-

zolni. A gyakran előforduló műveletekhez (ablakeltolás, kurzorkezelés, vonalhúzás, terü-

letkitöltés, kör-rajzolás) ma már nincs szükség a processzorra, azt a grafikus kártya végzi 

el. 

10.6.5 A legnagyobb gyártók 

Grafikus processzort, illetve grafikus kártyát gyárt többek között az ATI Technologies, 

az nVIDIA Corporation, az ARM Norway, a Fujitsu, a 3Dlabs, a Matrox, az XGI 

Technology, az Intel, a 3dfx (jelenleg az NVIDIA része), az S3 Graphics (a VIA Techno-

logies része). 

Az ATI Radeon szériája és az NVIDIA GeForce kártyái között jó ideje folyik a harc. A 

két óriás közötti folyamatos versengés eredménye, hogy ha az egyik előrukkol valami új-

donsággal, akkor a másik sem akar lemaradni tőle. Az új modell sokszor nem is igazi új-

donság, hiszen a grafikus kártyáknál bevett gyakorlat, hogy ugyanazt a grafikus procesz-

szort építik be több kártyába is. Emellett azonban a termék neve megváltozik, azt sugallva, 

hogy egy teljesen más kártyáról van szó, holott elképzelhető, hogy csupán trükkös beállítá-

sokról és kedvezőbb árról beszélhetünk. 

10.7 AZ INTERFÉSZEK 

A különféle hardvereszközök egymással, illetve számítógéppel történő összekapcsolá-

sának számos formája létezik. A portokhoz csatlakoztatott kábelek szabványai között el-

igazodni nem könnyű. 

A szabványok gyakran változnak, újak jelennek meg. Az egyik legfontosabb tulajdon-

ság a maximális adatátviteli sebesség, de más tényezők sem elhanyagolhatók (pl. a megen-

gedett kábelhossz, az érzékenység, a jelátvitel módja, minősége). 

Az audio- és video-szerkesztéseknél használt kábelek tekintélyes része nemcsak a szá-

mítástechnikában használatos, az élet más területein is találkozhatunk velük. A hálózatok-

nál alkalmazott koaxiális kábel viszont csak hasonlít a televíziós testvérére. 

Egyre jobban elterjednek a vezeték nélküli szabványok is. Már nem számít ritkaságnak, 

hogy mobiltelefonunkról számítógép és bármiféle csatlakoztatás nélkül fényképet nyom-

tassunk fotónyomtatónkon vagy egy konferencián kábelkötegek nélkül is tudjunk interne-

tezni. 

10.8 SOROS PORTOK 

A soros port egy fizikai interfész, mely (a párhuzamos porttal ellentétben) egyidejűleg 

egyetlen bitet visz át.  
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Ezért egy kódolt bitcsoport átviteli ideje a párhuzamos átvitelhez képest megnő, de 

számos előnyt rejt ez a kialakítás: szélső esetben elegendő egy vezetékpár az összeköttetés 

fizikai megvalósításához, ami jelentős költségcsökkentő tényező. Az információátvitel 

sebessége lassabb, de ha növeljük az adatátvitel sebességét (napjainkban folyamatosan ez 

történik) akkor ez a lassúság nem korlátozó tényező. 

Az új szabványok (USB, FireWire) fokozatosan leváltották a hagyományos soros 

portot. 

 

103. ábra Hagyományos kilenc tűs soros port 

10.8.1 Az RS-232 

A klasszikus értelemben vett „soros port” az RS-232 (ha általánosságban beszélünk so-

ros portról, akkor az az RS-232C-t jelenti). A számítógépek COM1, COM2, COM3, 

COM4 néven hivatkoznak ezekre a portokra. Két csatlakozót fejlesztettek ki a soros 

porthoz. Az egyik 9, a másik 25 tűs.  

Az RS-232 fő felhasználási területei: 

− számítástechnika: „soros port” 

− telekommunikáció: szabványos bináris adatkapcsolat egy DTE (Data Terminal 

Equipment) és egy DCE (Data Communication Equipment) eszköz között. 

Az RS-232-nek több változata is létezik (ezeken belül van „mamás” és „papás”) számí-

tógépeknél leggyakrabban egerek, modemek, csatlakoztatására használták. 

10.8.2 Az USB 

Az „univerzális soros busz'” (Universal Serial Bus, USB) egy soros interfész eszközök 

csatlakoztatásához. Eredetileg személyi számítógépekhez tervezték (egér, nyomtató, lapol-

vasó, flash drive, webkamera stb.), de ma már más eszközök, például tenyérszámítógépek, 

mobiltelefonok, televíziók, HIFI-berendezések, játékkonzolok is alkalmazzák. 

A csatlakozó alakja többféle lehet: A vagy B típusú, s mindkettőből létezik kisméretű 

változat is (Mini-A, Mini-B). 
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Szabvány szerint létezik USB 1.0, 1.1 és 2.0. 3.0 

A csatlakozó nem tartalmaz tűérintkezőket és nem csatlakoztatható fordítva. 

Az USB több adatátviteli sebességgel jellemezhető: 

− USB 1.0 alacsony sebesség (Low Speed): 1,5 Mbit/s (egér, billentyűzet, botkor-

mány) 

− USB 1.1 teljes sebesség (Full Speed): 12 Mbit/s azaz, 1,5 MB/s 

− USB 2.0 nagy sebesség (Hi-Speed): 480 Mbit/s azaz, 60 MB/s 

− USB 3.0 (U3) 5000 Mbit/s, ami akár 625 MB/s adatátvitelt is jelenthet. 

Az USB 2.0 esetében nem minden USB 2.0 szabványú eszköz sorolható a nagy sebes-

ségű kategóriába. 

Az USB 3.0 szabvány elterjedése 2011 körül várható, addigra lesz a szabvány sorozat-

érett. A gyorsaságán túl további előnye, hogy a fogyasztás optimalizálására is odafigyelt az 

USB-IF. Ennek egyik fontos lépése, hogy az USB port által kiszolgálni képes eszközök 

esetében a korábbi feszültségszint (5 Volt) meghagyása mellett az áramerősséget 500-ról 

900 mA-re növelték, így a leadható teljesítmény 2,5-ről 4,5 Wattra növekedett – ez véget 

vethet az egyes külső merevlemezeknél és optikai meghajtóknál a mai napig alkalmazott Y 

kábeles megoldásnak. Egy USB port emellett a korábbi öt 100 mA-es fogyasztó helyett 

akár hat 150 mA-s fogyasztót is ki tud szolgálni. Megemlítendő még, hogy a szabvány 

visszafelé kompatibilis a régi USB eszközökkel, szabvánnyal. 

Az USB portra csatlakoztatott eszközök a csillag topológiás számítógépes hálózatokhoz 

hasonló kapcsolatot alakíthatnak ki. Ez a kapcsolatrendszer egy faszerkezettel ábrázolható. 

A fa gyökere az ún. USB gazdavezérlő. A további elemek lehetnek eszközök, USB hubok. 

Az is megeshet, hogy egy eszköz egyben USB hub is, ha az adott eszközre más eszközök 

is csatlakoztathatók végpontként. A kapcsolódó eszközök megosztják az adatátviteli sebes-

séget. 

Az USB támogatja a Plug Play (PNP) szabványt, sőt megjelenésekor újdonsága volt az 

üzem közben történő csatlakoztatás és leválasztás (hot plugging) lehetősége. 

Népszerűsége miatt a modern számítógépházak elején is szokott lenni USB port, hogy 

ne kelljen az eszközöket hátul csatlakoztatni (vagy kivezetik egy kábellel). A mai laptopo-

kon több USB port is található. (Ha netán mégis kevés lenne az USB port, léteznek asztali 

gépbe PCI-os, notebookhoz PCMCIA vagy CARDBUS kártyák, amin szintén található 

USB port. Mindemellett USB HUB is létezik (elosztó) aminek az előnye, hogy ha hibás 

USB-s eszközt csatlakoztatunk a géphez, akkor a hub megy tönkre, nem pedig az alapla-

punk.  

 

104. ábra USB kábeltípusok 
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10.8.3 a FireWire (IEEE 1394, I-link) 

A FireWire maximum 400 Mbit/s (full duplex) sebességű soros port (korábbi változatai 

100, illetve 200 Mbps sebességűek). A nagy sebesség miatt külső meghajtók, digitális vi-

deokamerák, hordozható merevlemezek kezelésére, video szerkesztésre is alkalmas. Elő-

szeretettel alkalmazzák laptopokban is. 

A FireWire szabvány támogatja a PNP és hot swapping lehetőségeket. A portokkal fa-

szerkezet alakítható ki. A csomópontok közötti maximális távolság 4,5 m, a maximális 

kábelhossz 72 m. Legfeljebb 16 csomópont köthető láncba. Maga a csatlakozó 4 vagy 6 

pólusú, attól függően, hogy a csatlakoztatott eszköz számára szolgáltat-e tápfeszültséget. 

 

105. ábra FireWire kábel 

10.9 A PÁRHUZAMOS PORT 

A párhuzamos port egy fizikai interfész, aminek segítségével az ezt használó eszköz 

kábelen keresztül kommunikálhat a számítógéppel. A számítógépek LPT1, LPT2 néven 

hivatkoztak ezekre a portokra. Nevét onnan kapta, hogy a bináris információkat párhuza-

mosan továbbítja. Adott érték minden bitjét reprezentáló elektromos impulzus egyidejűleg, 

külön vezetéken halad, ellentétben a lassabb soros megoldással, mely egyetlen vezetéken 

küldi át egymás után a biteket. 

A párhuzamos port vezetékeinek száma, illetve a csatlakozó típusa eltérhet (nem mind a 

25 érintkező pólus van használva). A széles csatlakozóhoz vastag vezeték tartozik. Alapjá-

ban véve négyféle érintkező-típust különböztetünk meg a párhuzamos interfészen: 

− Adatérintkezők: általában 8, néha 16, esetleg további egy érintkező (paritás bit-

hez). Egy- és kétirányú is létezik. 

− Vezérlő érintkezők: vezérlőjelek (pl. STROBE) küldéséhez, melyek jelzik, hogy az 

adatok az érzékelőkön készen állnak, valamint meghatározzák a kétirányú porto-

kon, hogy olvasás vagy írás zajlik-e. 

− Státuszérintkezők: állapotjelek (pl. BUSY) küldéséhez. Például jelzi, hogy az esz-

köz készen áll. 

− Földérintkezők. 
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Régebben a nyomtatók zöme a párhuzamos porton csatlakozott a számítógéphez, ma 

már az USB-s nyomtatók a népszerűek. A számítógépek továbbfejlesztett nyomtatóportját 

az IEEE 1284 szabvány írta le, de a párhuzamos portot használták mikroprocesszorokhoz 

is (pl. 8255 az Intel CPU-knál). 

A számítógépek párhuzamos porton történő összekötéséhez használták az ún. LapLink 

kábelt, amikor a hálózati kártyák még ritkának számítottak. 

 

106. ábra Párhuzamos port csatlakozója 

10.10 MEGHAJTÓ INTERFÉSZEK 

10.10.1 SCSI 

A „kis számítógépek rendszerinterfésze” (Small Computer System Interface, SCSI) egy 

szabványos csatolófelület és utasításkészlet belső és külső buszok közötti adatátvitelhez. A 

rövidítés kiejtése „szkázi” (scuzzy). 

Merevlemezek, szalagos háttértárolók, lapolvasók, nyomtatók, optikai meghajtók al-

kalmazzák. A szabvány eszközfüggetlenséget kínál. Saját vezérlőegysége miatt ezek az 

eszközök nem terhelik a processzort, és elméletileg bármilyen számítógépben használha-

tók. Rengeteg eszköz felfűzhető egyetlen számítógépre. A SCSI kábelhez kötött meghajtó-

kat egyetlen vezérlő, a SCSI host adapter kezeli, így egy kábelre ténylegesen legfeljebb 7 

illetve 15 egyéb eszköz csatlakoztatható. A host adapter egy bővítőkártya (egy képernyő-

kártyára hasonlít), amit közvetlenül az alaplapba kell csatlakoztatni. 

1986-os szabványosítása óta az Apple és a Sun gépekben alkalmazzák. A PC-s világban 

sohasem lett ennyire népszerű, mivel az ATA/IDE merevlemezek jóval olcsóbbak. Az 

időközben teret hódító USB, ATAPI és FireWire szabványok miatt nem jelent igazi alter-

natívát. A nagyteljesítményű munkaállomásokban, szerverekben és professzionális készü-

lékekben van jelentősége. Az interfésznek számos változatát fejlesztették ki. 
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107. ábra SCSI csatolók 

10.10.2 ATA, IDE/EIDE 

A PC-s világ legelterjedtebb interfésze (elsősorban alacsony ára miatt) az Advanced 

Technology Attachment, röviden ATA (további elnevezései: IDE, ATAPI), mely merev-

lemezek és optikai meghajtók kezelésére alkalmas. 

A Serial ATA (SATA) 2003-as megjelenésével a megkülönböztethetőség végett az ere-

deti ATA-t Parallel ATA (P-ATA) névvel illették (serial = soros, parallel = párhuzamos). 

Az ATA 40 vagy 80 vezetékes szalagkábele szabvány szerint maximum 46 cm lehet 

(előfordul 60 és 90 cm-es változat is). 

Ha lehetőségünk van rá, akkor az eltérő sebesség miatt külön kábellel kapcsoljuk a ve-

zérlőhöz/alaplaphoz a merevlemezt és az optikai meghajtót. 

Az IDE rövidítés integrált meghajtó-elektronikát takar (Integrated Drive Electronics), 

ezzel jelezve, hogy a meghajtó tartalmazza a vezérlőjét és nem az alaplap. Az IDE utóda, a 

továbbfejlesztett (Enhanced) IDE, az EIDE 528 MB-nál nagyobb tárolókapacitású meghaj-

tókat is támogatott (egészen 8,4 GB-ig). 

Bár eredetileg merevlemezekhez fejlesztették ki, később a CD- és DVD-meghajtók, a 

szalagos egységek, sőt a nagykapacitású hajlékony lemezes technológiák (Zip drive, 

SuperDisk drive) is elkezdték alkalmazni. Ezt a bővítést hívják Advanced Technology 

Attachment Packet Interface-nek, vagyis ATAPI-nak. A teljes név tehát ATA/ATAPI. 

Illesztéskor érdemes odafigyelni, hogy a kábel 1-es vezetékét általában piros színnel is 

jelölik. Egy szalagkábelre két vagy három csatlakozó helyezhető, így egy vagy két eszköz 

használható vele. Ha a háromcsatlakozós kábelt használunk, általában két csatlakozó köze-

lebb van egymáshoz, míg a harmadik távolabb. A vezérlőre/alaplapra ezt a távolabbit kell 

csatlakoztatni. Ha csak egy eszközt vezérlünk a háromcsatlakozós kábellel, a kábel végén 

lévő csatlakozót célszerű a merevlemezre kapcsolni. 
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Az ATA merevlemezek mára elérték a 133 MB/s átviteli sebességet.  

 

108. ábra ATA csatolók 

 

109. ábra ATA kábel 

 

10.10.3 SATA 

Az ATA (IDE) szabvány utóda a merevlemezekhez kifejlesztett soros ATA (Serial 

ATA, SATA). A relatíve egyszerűség miatt hosszabb kábelek és nagyobb sebesség érhető 

el, mint az elődnél. A SATA interfészek 1. generációja a SATA/150, ami 1,5 GHz-en mű-

ködik. Adatátviteli sebessége ennek megfelelően 1,2 Gb/s (150 MB/s). Az NVIDIA 

nForce4 csipkészlet 2004-es debütálásával (a SATA II-ben) az órajelet megduplázták 3 

GHz-re, az adat-átviteli sebesség ebből kifolyólag 300 MB/s-ra nőtt. A visszafelé kompati-

bilitás biztosított. A 3 GHz-es specifikációt sok helyen Serial ATA II (SATA II) néven 
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emlegetik. További elnevezés a SATA/300, ami a korábbi PATA/100, PATA/133 és 

SATA/150 típusú jelölésre vezethető vissza. 

A számítógépen kívüli, akár 2 m-re elhelyezett eszközök csatlakoztatására is alkalmas a 

külső SATA (external SATA, eSATA), ami több mint háromszor gyorsabb az USB 2.0-nál 

és a FireWire-nél. Robosztus, nagyteljesítményű, árnyékolt kábellel rendelkező rendszer. 

 

110. ábra SATA csatolók 

10.11 PCMCIA, CARDBUS, EXPRESSCARD 

A PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) eredetileg 

laptopokhoz illeszthető cserélhető periféria-kártya különféle további hardveres funkciók 

elérésére használták. Egy ilyen kártya flash memóriával, modemmel, hálózati kártyával, 

mérnöki- orvosi műszerekkel bővítheti az eredeti konfigurációt. 

A PCMCIA továbbfejlesztett változata a CardBUS, ami 32 bites adatbusz. Maximális 

adatátviteli sebessége 132 Mb/s. 

 

111. ábra PCMCIA bővítő 
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10.12 AUDIO- ÉS VIDEO ÁTVITELI INTERFÉSZEK 

10.12.1 VGA 

A számítógépes világban a legelterjedtebb video csatlakozó a VGA, DVI, HDMI. Míg a 

nagyfelbontású és teljes színmélységű kijelzők megjelenése előtt szinte néhány évente 

jelent meg egy-egy újabb csatoló a hozzá tartozó monitorral és videokártyával, addig az 

utóbbi években a VGA-t használták szinte mindenhol. A mai katódsugárcsöves SVGA 

monitorok jelentik a VGA csatoló utolsó felhasználási területét, mert a mostanában megje-

lenő lapos TFI
-
 monitorok már kezdik elterjeszteni a DVI és a HDMI csatlakozót. A jövő 

televízió készülékei, a HDTV-k is el vannak látva VGA, de egyre inkább HDMI csatolófe-

lülettel.  

10.12.2 DVI, HDMI 

1998-ban a Digital Display Working Group (DDWG) azért jött létre, hogy egy univer-

zális interfész szabványt készítsen számítógépes kijelzőkhöz (az analóg VGA csatlakozás 

felváltására). Az eredmény a DVI (Digital Visual Interface / Digital Video Interactive) 

specifikáció lett, mely 1999-ben jelent meg. Támogatja az UXGA (1600 x 1200) felbontást 

(4,95 Gbps sebesség), ami az összes HDTV felbontást lefedi. Az Intel a HDCP-t a DVI 

egy biztonsági komponenseként javasolta. Az új csatlakozási szabvány a HDMI lett, ami 

kombinálja a DVI-t a HDCP-vel. A DVI vagy HDMI digitális videokimenettel rendelkező 

DVD-lejatszók 2003 tavaszán jelentek meg. Számos új HDTV-nek van IEEE 1394 és 

HDMI csatlakozója is. A DVI-nek több változata is ismert, de közös vonásuk, hogy olyan 

rendszerek, melyek tömörített, digitalizált videojelek továbbítására szolgálnak. A leját-

száshoz szükség van egy DVI kompatibilis eszközre (számítógépben egy megfelelő video-

kártyára).  

 

112. ábra DVI kártya 
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10.13 A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK FONTOSABBSZABVÁNYAI 

10.13.1 Wireless vagy WiFi (802.11), WLAN 

A legnépszerűbb vezeték nélküli LAN szabvány a WiFi vagy Wireless – „vezeték nél-

küli internet” (a mai laptopok tekintélyes része támogatja). A hozzáférési pontok az ún. 

kiosztási rendszerhez csatlakoznak. Az eszközök (laptop, PDA stb.) a hozzáférési pontok-

kal kommunikálhatnak. 

Többféle változat létezik. A 802.11b vezeték nélküli hálózati vezérlő elméleti sebessége 

11 Mbit/s. A 802.11g vezérlő elméleti sebessége 54 Mbit/s. Azokat a vezérlőket, melyek a 

802.11a/b/g szabványokat is támogatják, külön jelöléssel látják el (pl. WLAN 3945ABG, 

WLAN PRO 3945ABG). 

10.13.2 A Bluetooth 

A Bluetooth („Kékfog”) elsősorban személyi eszközök (pl. mobiltelefon, PDA) vezeték 

nélküli kommunikációjára alkalmas, közepes sebességgel (720 Kbps, a 2.0-s szabvány 3 

Mbps), aránylag kis távolságban (kb. 10 m-en belül, a 2.0-s szabvány 100 m). A rádiós 

adattovábbítás miatt pl. a mobiltelefonon tárolt fényképek úgy is átküldhetők a számító-

gépre, hogy elő sem kell venni a táskából vagy zsebből (kivéve, ha eleve külön be kell 

kapcsolnunk a Bluetooth-t). 

10.13.3 Az IRDA 

Az infravörös port (IRDA) két laptop, nyomtató, PDA, mobil-telefon vagy más, infrát 

támogató eszköz közötti adatátvitelre alkalmas, 112 kbit/s sebességgel. 

10.14 TÖBBFUNKCIÓS PERIFÉRIÁK 

Még néhány évvel ezelőtt, ha valaki a számítógép perifériáiról beszélt, akkor a klasszi-

kus csoportosítás megfelelő volt: bemeneti, kimeneti egységek és háttértárak. Mára azon-

ban az itt felsorolt kategóriák elégtelenek, hiszen a különböző kategóriába tartozó eszkö-

zöket már egyben is kínálják a gyártók, akik a kivitelezésnél olykor meghökkentőt 

alkotnak, így esik meg az a nem ritka helyzet, hogy egy periféria többet rejt magában, pél-

dául nem csak adattároló, hanem rádió, diktafon és zenelejátszó berendezés is egyben. 

Ezek az eszközök egyre több funkcióval rendelkeznek, miközben a méretük csökken a 

felhasználhatóságuk napról napra nő. 

Első eszközként nézzük a monitort, amit felszerelhetnek hangszóróval, érintőképernyő-

vel. Az érintőképernyő mint beviteli eszköz néhány éve csak bankokban, postákon az in-

formációs pultok esetén volt használatos, ma már mobiltelefonokon GPS készülékeken 

teljesen hétköznapinak számít. 

A másik eszköz az USB-s csatlakozással rendelkező adattár, azaz a Pen Drive. Ez a 

gyakran körömnyi méretű eszköz alapesetben képes a megbízható adattárolásra, de egy 

eszközben előfordul ezen kívül rádió, diktafon, zenelejátszó is. Gyakorlatilag a csatlakoz-

tatott fülhallgató vagy mikrofon több helyet foglal el, mint az eszköz maga. 

A hordozható eszközök nélkülözhetetlen kelléke a memóriakártya. Van olyan berende-

zés, ami képes olvasni a nyolcféle szabvány szerinti kártyát, és mellette CD, DVD lemeze-

ket írhatunk és olvashatunk vele. 
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A PalmTop, mint parányi számítógép szintén szerepelt az anyagban. Létezik olyan vál-

tozata is, amellyel telefonálni is lehet, valamint a műholdas helymeghatározó rendszer is 

rendelkezésünkre áll. Itt kell szót ejteni a fényképezővel vagy kamerával felszerelt mobil-

telefonokról is. 

Végül az otthoni irodai eszközök számának csökkentése érdekében készülnek olyan 

eszközök, amelyek a szkenner, a nyomtató és a fénymásoló funkció mindegyikét kínálják 

egy berendezésen belül. 

A felsorolás nem teljes, hiszen számtalan kombinált eszköz létezik, sőt napjainkban 

újabbak jelennek meg. Azt mindenesetre elmondhatjuk, hogy a perifériák soha nem látott 

bőséges kínálata nem képes előrevetíteni, hogy milyen eszközöket fogunk tíz vagy húsz év 

múlva használni. 

 

113. ábra Multifunkciós nyomtató kártyaolvasóval és szkennerrel 

10.15 AZ ELAVULT ÉS KISELEJTEZETT PERIFÉRIÁK SORSA 

A számítógép egységei és perifériái kapcsán beszélnünk kell egy igen kellemetlen ügy-

ről. A számítógépek 3-5 évente elavulnak, ezért azokat teljesen lecserélik. Tudni kell, hogy 

a mai technológia elég sok eszközben környezetkárosító anyagokat is tartalmaz, bár a leg-

több eszközben csak kis mennyiségben. Azonban már egy kisebb cég selejtezésénél is 

összességében jelentős a környezeti kár, nem beszélve a nagyobb cégek, intézmények, 

iskolák, több tucat főt foglalkoztató szervezetek géppark-cseréjéről. Hazánkban az elavult, 

régi eszközök feldolgozása még megoldatlan probléma, de a cél mindenképpen az lenne, 

ha az eszközöket teljes egészében újrahasznosítanák. 
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10.16 HIRDETÉSEK, AVAGY HOGYAN ÉS MIT VÁSÁROLJUNK 

A 2010-es év nyarán, egy profi használatra szánt asztali személyi számítógép vásár-

lása esetén akár ilyen hirdetést is olvashattunk: 

10. Korszerű konfiguráció 

   

Eszköznév Konkrét típus neve Ár 

alaplap Gigabyte GA-X48-DS5 alaplap 16 500 Ft 

CPU Intel Core 2 Quad Q6700 processzor 28 500 Ft 

RAM 4 Gbyte DDR3 1066 MHz RAM 13 000 Ft 

HDD Samsunng HD154UI SATA 300 1,5 TB, 

7200 rpm, 32 MB 

19 000 Ft 

ODD LG BH10LS30 OEM Blu-Ray író 34 500 Ft 

FDD Samsung 1.44 2 000 Ft 

SVGA kártya ATI RADEON HD4890 1GB 21 700 Ft 

Monitor SAMSUNG P2770HD LCD monitor DVB-T 

MPEG4 TV tuner 27” FullHD TV 

105 000 Ft 

Ház – torony CoolerMaster Elite 335 ház, + Chieftec 

500W táp  

25200 Ft 

Billentyűzet Trust Power Plus 1 500 Ft 

Egér Logitech Optikai 3 500 Ft 

Nyomtató Canon PIXMA MP250 tintasugaras nyomta-

tó, multifunkciós készülék 

21 750 Ft 

Hangfal Logitech X-530 hangszóró 24 600 

 Összesen: 300 250 Ft 

   

 

Az előzőekben megtanultuk a számítógép egységeinek nevét, funkcióját, jellemzőit. 

Foglaljuk össze, hogy mit ajánlanak nekünk.  

Először is kapunk egy alaplapot, mint tudjuk, ezen rajta van a BIOS, az illesztő helyek 

(slotok). Ehhez szükséges egy Intel vagy AMD gyártotta processzor és a felhasználó által 

írható és olvasható, de kissé feledékeny RAM. Az alaplap kiválasztásánál már eldől, hogy 

milyen processzort fogunk tudni használni, hiszen az alaplapon a megadott tokozásnak 

megfelelőt kell választanunk. Érdemes olyan alaplapot venni, ami a későbbi fejlesztés le-

hetőségét is magában hordja. 

Példánkban processzorként kapunk egy négymagos CPU-t, ami alkalmas komolyabb 

munkák elvégzésére, mint filmek vágása, digitalizálása, vagy a mérnöki tervezés. 

Memóriánk ugyan nem maximális, de a legutolsó technika szerinti korszerű DDR3-as 

típus, aminek elsősorban buszsebessége kiemelkedő (1066 MHz). 

Merevlemezünk Samsung gyártmány, ami megbízható minőséget jelent. 1,5 TB tároló-

kapacitása nagy valószínűséggel elegendő bármilyen munkához, 32MB-os puffere pedig 

biztosíték a gyors adatelérésre.  

Flopi meghajtónk szintén Samsung gyártmányú (FDD), igaz ennek már csak elvi jelen-

tősége van, hiszen a flopik gyakorlatilag eltűntek a hardverarzenálból. Ezen túl egy optikai 

háttértárak is kapunk, ami alkalmas Blue-Ray lemezek írására és olvasására is a hagyomá-

nyos CD és DVD formátumokon kívül is. 

http://aruhaz.compuda.hu/index.php?page=prod&cat=163&id=21460
http://aruhaz.compuda.hu/index.php?page=prod&cat=110&id=11191
http://aruhaz.compuda.hu/index.php?page=prod&cat=110&id=11191
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Videokártyánk is jó választás minden tevékenységhez, a memóriamérete és a PCI 

express csatoló miatt, egyre viszont figyelnünk kell, hiszen a rendszerkövetelmények sze-

rint legalább 500 W-os tápegységet kell beszereznünk. 

A Samsung monitor 27”-os képernyőátlóval, túlzásnak tűnik, viszont ezen bármit néz-

hetünk, hiszen a monitor HD minőségű képet képes megjeleníteni és az ár egy digitális TV 

tunert is tartalmaz. 

A billentyűzet, egér szükséges kellék, a tintasugaras (Canon) nyomtató és multifunkciós 

készülék otthoni használatra tökéletesen elegendő. 

Mindezt egy torony házba szerelik, azaz a számítógép háza álló lesz, s nem igazán a 

hordozható változat. 

A minimális konfigurációhoz, hogy ma egy személyi számítógépet használni tudjunk 

nem szükséges a flopi meghajtó, az optikai meghajtó és a nyomtató, de hasznos, ha ez is 

szerepel a vásárolt termékben. 

A fent vázolt konfiguráció ugyan túlzásnak tűnik, egy átlagos felhasználó számára, de 

érdemes úgy gondolkodni, hogy inkább egy kicsit drágább, később továbbfejleszthető gé-

pet válasszunk, és azt biztosan tudjuk majd használni bármilyen programmal legalább öt 

éven keresztül. Példánkban bemutatott gép esetében akár 100 000 Ft-ot is spórolhatunk, ha 

kevesebbel is beérjük, lemondunk például a HD felbontású monitorról, a Blue-Ray íróról, 

és egy olcsóbb hangfalat választunk. Amin viszont nem szabad spórolni az alaplap, a me-

mória, videokártya és a merevlemez, mert a mindennapi használatban ezek határozzák meg 

a gépünk sebességét ezek közül is az, amelyik a leggyengébb teljesítményű az adott konfi-

gurációban. 

10.17 ÖSSZEFOGLALÁS 

A mai számítógépek egyik legfontosabb feladata a kommunikáció egyrészt a felhaszná-

ló és a gép között, másrészt közvetve két számítógép kommunikációja révén, két vagy több 

felhasználó között. Ezekre a tevékenységekre speciális, és gyakran igen drága eszközöket 

használnak, mint például a többcsatornás hangot produkálni tudó hangkártyák, vagy leg-

újabb videojátékokat is futtató videokártyák. A gépek közötti kommunikációt a különböző 

módszerekkel dolgozó hálózati kártyák biztosítják. 

10.18 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi határozza meg a digitalizált hang minőségét? 

2. Mit jelent a mintavételi frekvencia? 

3. Milyen vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs eszközöket ismer? 

4. Melyek a számítógépes monitorok legfőbb jellemzői? 

5. Milyen soros és párhuzamos adatátviteli szabványokat ismer? 
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11. SZOFTVEREK TELEPÍTÉSE 

11.1 CÉLKITŰZÉS 

Ebben a leckében megtudhatjuk, hogy az operációs rendszer nem az egyetlen program. 

Részletesen megismerhetjük az operációs rendszer feladatait, és sejteni kezdjük, hogy 

számtalan számunkra láthatatlan folyamat zajlik a háttérben, miközben egyszerű, napi fel-

adatainkat végezzük. 

Végül megismerjük két operációs rendszer telepítésének lépéseit és a BIOS azon beállí-

tásait, amit egy gép üzembe helyezéséhez feltétlenül ismernünk kell. 

11.2 TARTALOM 

Fogalmak 

A számítógépes programok típusai 

Beépített programok a BIOS 

Az operációs rendszer 

A Windows 7 

Mi a LINUX? 

Partíciók Linux alatt – Parcellázott territóriumok 

Linux telepítés: SuSE 10.0 

11.3 FOGALMAK 

Napjaink munkahelyi vagy otthoni környezete nem képzelhető el számítógépek hasz-

nálata nélkül. Felületes szemlélőként az gondolhatjuk, hogy ehhez a munkához a számí-

tógépen kívül nincs is másra szükség. 

Ha azonban egy kicsit közelebb kerülünk az informatika világához, tapasztalni fogjuk, 

hogy a hardver önmagában semmilyen feladat elvégzésére sem alkalmas. Ahhoz, hogy 

számítógépünkkel bármilyen feladatot is el tudjunk végezni, különböző szoftverekre is 

szükségünk van, hiszen napjaink személyi számítógépe még messze áll az önálló problé-

mamegoldástól.  

Amikor a számítógép működik, valójában utasítások hosszú sorozatát dolgozza fel. 

Minden egyes utasítás valamilyen elemi feladat végrehajtására sarkallja a számítógépet. 

Az utasításokból bonyolultabb feladatok végrehajtására alkalmas utasítássorozatok. prog-

ramok állíthatók össze. A programok természetesen nem tartalmazhatnak bármilyen utasí-

tást, csak olyat, amelyet a gép „megért”. A számítógép által értelmezhető utasítások a 

megoldandó feladatnak megfelelően szabadon kombinálhatók, ezért gyakorlatilag végte-

len sok, különböző tennivaló megoldására alkalmas program készíthető. 

Azokat a számítógép által közvetve vagy közvetlenül végrehajt-

ható utasításcsoportokat, amelyek egy feladat megoldása közben 

vezérlik a számítógépet, programoknak nevezzük. 

Manapság gyakran használják a szoftver” szót a program szinonimájaként. A két kife-

jezés jelentése azonban némileg eltér egymástól. 
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A szoftver nem csak a számítógépes programok, hanem a programok által használt ada-

tok és a programokhoz mellékelt dokumentációk összessége is. 

Egy angol nyelvű oktatóprogram esetén például maga a program, a program által hasz-

nált angol szavak és kifejezések, a megszólaltatott hangok, mint adatok, és a program 

használatát leíró súgó, vagy felhasználói kézikönyv, mint dokumentáció egyaránt a szoft-

ver fogalmába tartozik. 

A számítógépes munkához tehát valójában két fontos tényezőre van szükség: a felada-

tok megoldására alkalmas hardverre (magára a számítógépre) és megfelelő szoftverre. 

11.4 A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOK TÍPUSAI 

Az olvasó talán elgondolkodott a program fogalmát leíró definícióban található „köz-

vetve vagy közvetlenül végrehajtható utasításcsoport” megfogalmazáson. Vajon mit is 

jelentenek ezek a kitételek? Nos, azokat az utasításokat, amelyeket a processzor hajt végre, 

gépi kódú utasításoknak nevezzük. Ezek közvetlenül végrehajtható utasítások. 

A gépi kódú utasítások valójában számok, amelyek valamilyen egészen elemi művelet 

végrehajtását írják elő a processzor számára. 

Ilyen elemi műveletek zajlanak például akkor, amikor a processzor valamely saját re-

giszterébe olvassa be egy memóriarekesz tartalmát, vagy, amikor összehasonlítja a regisz-

terekben lévő számokat, elemi logikai, illetve matematikai műveleteket végez velük, eset-

leg visszaírja őket a memóriába. 

A gépi kódú utasításokkal bármilyen feladat programozható, azonban a program elké-

szítése nagyon bonyolult és hosszadalmas munkát igényel.  

Hogy a programozók élete könnyebb legyen, kifejlesztettek a programfejlesztő alkal-

mazásokhoz olyan, ún. fordítóprogramokat, amelyek képesek a gépi kódnál fejlettebb, 

absztrakt utasításkészlettel, rendelkező programozási nyelv utasításaiból álló program gépi 

kóddá alakítására. Ezzel lehetővé teszik, hogy programozó úgy írjon programot, hogy köz-

ben ne gépi kódot, hanem valamilyen magasabb szintű utasításkészletet használjon. A for-

dítóprogram által előállított gépi kód már alkalmas a processzor által történő közvetlen 

végrehajtásra. A programozási nyelvek utasításait közvetve végrehajtható utasításoknak 

nevezzük, hiszen végrehajtás előtt azokat ki kell fejteni és gépi kóddá kell alakítani a pro-

cesszor utasítására. 

A fordítóprogram szerepe tehát a következő: összekapcsol két objektumot, a hardvert és 

a programozót. Mindezt úgy teszi, hogy a hardvert „eltakarja” a programozó elől. A prog-

ramozónak nem kell ismerni a gépi kódú utasításokat, illetve a processzor vezérlésének 

mikéntjét, elég használnia egy magasabb szintű nyelv utasításait. 

A számítógépes programokat alapvetően két csoportba sorolják. Megkülönböztetik a 

rendszerprogramokat, és a felhasználói programokat. A rendszerprogramok a számítógép 

működését vezérlik, a felhasználói programok pedig az ember közvetlen munkáját teszik 

lehetővé. 

Mi az alábbiakban egy ettől némileg eltérő, hármas csoportosítást használunk. 

11.5 A BEÉPÍTETT PROGRAMOK A BIOS 

A programokat adathordozón (merevlemez, CD-ROM, PenDrive, flopi) tároljuk, de fut-

tatáskor a processzor, illetve azon belül a központi vezérlőegység hajtja végre őket. Tud-

juk, hogy a feldolgozás alatt álló utasításokat a processzor a memóriából olvassa ki. 
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Avégett, hogy számítógépünkkel feladatokat lehessen megoldani, az erre alkalmas 

programot az adathordozóról be kell tölteni a számítógép memóriájába, ugyanakkor a szá-

mítógép számára maga a program betöltése is feladat, amit csak egy már betöltött program 

futtatásával tud elvégezni. 

A számítógép memóriájában már a bekapcsolás után azonnal kellene lenni legalább egy 

programnak, amely a további működés szempontjából feltétlenül szükséges.A mai számí-

tógépekben ezt úgy valósítják meg, hogy az említett programokat valamilyen ROM típusú 

memóriába helyezik el, és a memóriát beépítik a számítógépbe. Mivel a ROM kikapcso-

láskor sem veszíti el a tartalmát, az így beépített program utasításait a processzor a bekap-

csolás után azonnal végre tudja hajtani, tehát számítógépünk működőképessé válik. 

A számítógépben ROM típusú memóriában elhelyezett progra-

mokat beépített programoknak nevezzük. A személyi számítógépek 

beépített programjainak összességét a Basic lnput-Output Sytem 

kifejezés rövidítéseként BIOS-nak hívjuk. A BIOS tehát a számító-

gépbe beépített programok összessége. 

A BIOS egyes műveleteket lebonyolító részeit BIOS-rutinoknak nevezik. Ezek a ru-

tinok alapvetően három csoportba sorolhatók: 

− Az első csoportba tartozó rutinok lehetővé teszik a számítógép perifériáinak (hát-

tértárak, billentyűzet, monitor stb.) kezelését. 

− A második rutincsoport a számítógép bekapcsolása után teszteli a további működés 

szempontjából fontos hardver elemeket. Ezt a folyamatot nevezzük öntesztnek 

vagy angol nevén self test-nek. Ha a teszt során valamelyik fontos hardver elem 

hibásan működik, akkora BIOS valamilyen módon figyelmezteti a felhasználót. 
8
 

− A rutinok harmadik csoportja arra képes, hogy rendelkezésre álló háttértárakon 

megkeresse a további, bonyolultabb feladatok elvégzését lehetővé tévő programot, 

az operációs rendszert, és elkezdje annak betöltését. 

 

BIOS-t számos cég gyárt. A legelterjedtebbek az. Award Software által gyártott 

AWARD, az Awarddal összeolvadt, egykori Phoenix Technologies által gyártott 

PHOENIX, illetve az Amrerican Megatrends állal készített AMI BIOS-ok. 

Az átlagos felhasználó közvetlenül soha sem használja a BIOS-rutinokat, így számára a 

BIOS „láthatatlan” marad. Egy számítógép összeállításakor azonban elég valószínű, hogy 

át kell adnunk bizonyos paramétereket a BIOS-nak. Meg kell például adnunk, hogy milyen 

hajlékonylemezeket, CD-ROM-ot építettünk be a számítógépbe, vagy hogy a rendelkezés-

re álló háttértárak közül milyen sorrendben keresse a BIOS az operációs rendszert. Az 

ilyen adatok bevitelét teszi lehetővé a BIOS Setup program.
9
 A BIOS Setup programja 

közvetlenül a bekapcsolás után a billentyűzet valamelyik gombjának lenyomásával indítha-

tó el. Az Award Software által gyártott BIOS-ok Setup-ja például a DELETE billentyű 

nyomva tartásakor jelenik meg. 

                                                      
8
 A BIOS hibajelzéseiről bővebben a http://www.runet.hu/portal/article52.html címen olvashat. 

9 A BIOS beállításairól bővebben olvashat például a http://www.prog.hu/cikkek/?ndid=7090 címen a BIOS 

beállítások c. cikkben. 
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11.6 AZ OPERÁCIÓS RENDSZER 

Látjuk, hogy a BIOS a háttérben dolgozva nélkülözhetetlen feladatokat lát el, de a fel-

használóval való kommunikációra képtelen, a felhasználók zöme soha sem találkozik vele 

közvetlenül. A számítógéppel való kapcsolattartásra, a gép vezérlésére tehát nem a BIOS-t, 

hanem egy másik programcsomagot, az operációs rendszert használjuk. 

A BIOS által betöltött operációs rendszer a BIOS rutinjainak felhasználásával vagy sa-

ját programjain keresztül vezérli a gép hardverelemeit, és képes kommunikációt végezni a 

felhasználóval. Lehetővé teszi, hogy az ember úgy használja a hardvert, hogy közben nem 

ismeri annak működését. 

Az operációs rendszer legfontosabb feladata tehát az, hogy gaz-

daságosan és a lehető leghatékonyabban használja a számítógép 

hardvererőforrásait, miközben biztosítja az ember és a számítógép 

közötti kommunikációt. 

A BIOS-okhoz hasonlóan operációs rendszereket is sok cég gyárt. Ezek közül a leg-

ismertebbek a Microsoft Corporation által gyártott különböző Windows változatok. (Win-

dows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 stb.) és a UNIX 

operációs rendszerek csoportjába tartozó Linux disztribúciók (RedHat, SuSE, Debian, 

Mandrake stb.). 

A fent felsoroltakon kívül érdemes megemlíteni a Windows verziók megjelenése előtt 

szinte egyeduralkodó PC-s operációs rendszert, a DOS-t (Disk Operating Sytem), a Novell 

cég elsősorban lokális hálózatok kialakítására készített operációs rendszerét, a Novell 

Netware-t, az IBM viszonylag csekély felhasználói tábort magáénak mondó operációs 

rendszerét, az OS/2-t, illetve az Apple gépeken használt MacOS operációs rendszereket is. 

11.6.1 Felhasználói programok 

Az operációs rendszert a felhasználó úgy használhatja, mint egy virtuális munkahelyet. 

Az operációs rendszer megteremti a számítógéppel végzendő munka alapfeltételeit, de 

önmagában nem képes olyan speciális számítógépes feladatok megvalósítására, mint pél-

dául a grafikák készítése, vagy a táblázatkezelés, esetleg számítógépes játék. 

A speciális tevékenységek megvalósítását lehetővé tévő számítógépes programokat fel-

használói programoknak, más néven alkalmazásoknak nevezzük. 

A Microsoft Word nevű szövegszerkesztő program, a Corel cég Corel Draw nevű vek-

torgrafikus rajzolóprogramja, a Macromedia weblapszerkesztője, a Macromedia 

Dreamweaver, a Mozzilla web böngészője, és még megszámlálhatatlan egyéb program 

felhasználói programok körébe tartozik. 

11.7 AZ OPERÁCIÓS RENDSZEREK FELADATAI 

Az előzőekben megfogalmaztuk, hogy mi is az operációs rendszer. Egy program, ame-

lyet a BIOS tölt be valamilyen háttértárról, és amely ezután kezeli a különböző hardver-

elemeket, illetve lehetővé teszi, hogy a felhasználók használják a számítógépet. 

A tankönyvek egy része, az olvasóik nem kis örömére, ezen a ponton át is tér a kivá-

lasztott operációs rendszer használatának bemutatására. Mi azonban egy fejezet erejéig 

még elidőzünk az operációs rendszereknél. 
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11.7.1 Az operációs rendszer mint erőforrás kezelő 

Mit is jelent az erőforrás-kezelés? Már tudjuk, hogy a számítógép hardverét számos 

elem alkotja. A PC-ben elhelyezkedhet egy vagy több processzor, több-kevesebb memória, 

merev-, hajlékony- és optikai lemezek, Flash memóriák. A géphez csatlakozik billentyűzet, 

egér, monitor, nyomtató, esetleg szkenner, digitális fényképezőgép, sőt számítógépünk 

megfelelő kapcsolóelemek segítségével más gépekhez is kapcsolódhat. 

Ezeket a felhasználó által közvetve (pl. processzor), vagy közvetlenül (pl. nyomtató) 

használható eszközöket erőforrásoknak nevezzük. 

Egy számítógépen általában több program is fut egyszerre, ami azt jelenti, hogy ha pél-

dául valamilyen Windows operációs rendszert használunk, minden további nélkül futtat-

hatjuk egy időben a Wordöt, és az Excelt. 

Egy a számítógépen futó programot más néven processzusnak, vagy egyszerűen 

processnek nevezünk. 

A processzusok versenyeznek az erőforrásokért. A verseny azt jelenti, hogy minden 

program szeretné úgy használni az erőforrásokat, mintha azok kizárólag az ő céljait szol-

gálnák. 

Előfordulhat például, hogy szövegszerkesztőnkből elindítjuk egy dokumentum nyomta-

tását, és mielőtt a nyomtatás befejeződne, a táblázatkezelőből is nyomtatni kezdünk. Ha az 

operációs rendszer nem felügyelné a nyomtató (mint erőforrás) használatát, akkor a két 

nyomtatás összekeveredne. Ehelyett a programok nem közvetlenül kezelik a nyomtatót, 

hanem a nyomtatandó adatokat az operációs rendszernek adják át, amely a nyomtatási 

feladatokat sorba állítja. Előbb az első program adatait küldi a nyomtatóra. majd ha a 

nyomtatás befejeződött, a második dokumentummal folytatja a munkát. 

Az operációs rendszernek tehát gondoskodni kell az erőforrások gazdaságos, hatékony, 

és nem utolsósorban hibamentes használatáról. Ez a feladat természetesen számos további 

részfeladatra bontható. 

Az operációs rendszer erőforrás kezelő funkciója az alábbiakban nyilvánul meg: 

− Processzusok kezelése: Az operációs rendszer lehetővé teszi processzusok, prog-

ramok indítását, futásuk ütemezését, erőforrás felhasználásuk irányítását. 

− Memóriakezelés: A futó processzusok a fizikai memória egy részét használják ada-

taik tárolásához. 

− Nem engedhető meg, hogy az egyszerre futó processzek a fizikai memória egy-

azon területét használják, hiszen így átírnák egymás adatait. Az operációs rend-

szernek tehát meg kell osztania a rendelkezésre álló fizikai memóriát a programok, 

processzusok között. 

− Egyéb hardverelemek működésének összehangolása. 

Az operációs rendszer ezen legfontosabb feladatait lebonyolító 

elemeinek összességét nevezzük rendszermagnak, vagy más néven 

kernelnek. 

11.7.2 Az operációs rendszer mint virtuális gép 

Mint láttuk, a számítógépen futó programok (és persze a programokat használó ember 

is) használják a számítógép erőforrásait. Az egyes erőforrások kezelése meglehetősen bo-

nyolult feladat. 
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Ha például szövegszerkesztő programunk be szeretne olvasni egy fájlt egy flopi lemez-

ről, akkor a hajlékony lemezegységet kell kezelnie. A művelet sok és meglehetősen bonyo-

lult lépés eredménye: 

− Fel kell pörgetni a flopi meghajtó motorját, hogy a lemez forogjon. 

− Meg kell tudni, hogy a fájl melyik sáv melyik szektorában kezdődik. 

− Az író-olvasó fejet erre a szektorra kell pozícionálni. 

− Rendre be kell olvasni a szektorban található bájtokat. 

− Meg kell vizsgálni, hogy ez volt-e a fájl utolsó szektora. 

− Ha nem, meg kell keresni a következő szektort, és be kell olvasni a bájtokat. 

− …. 

− Végül le kell állítani a meghajtó motorját. 

 

Flopi meghajtót szinte minden program használhat. Fölösleges lenne azonban az összes 

programba beépíteni azokat a programrészleteket, amelyek képesek elvégezi a flopi meg-

hajtókkal kapcsolatos feladatokat, hiszen ez jelentősen megnövelné a programok méretét, 

és megnehezítené az eszközök kezelését végző rutinok továbbfejlesztését. 

A hardver kezelésére alkalmas rutinokat az operációs rendszerekbe építik be, fel-

használói programok számára pedig lehetővé teszik, hogy azok használják, „meghívják” az 

operációs rendszer hardvert kezelő rutinjait. A felhasználói programok így csak az operá-

ciós rendszer szolgáltatásain keresztül férnek hozzá a hardverhez. 

Az operációs rendszer a felhasználói programok által hívható rutinok segítségével vir-

tuális gépet alkot, amelynek kezelése jóval egyszerűbb, mint a tényleges hardveré. 

A következőkben tekintsük át mit jelent ez a virtuális gép funkció! 

− Háttértárak, kezelése: Az operációs rendszer egyik igen fontos funkciója a fel-

használói munka során keletkező adatok logikus struktúrába szervezése, fájlok, 

mappák, meghajtók nyilvántartása, biztonságos tárolása és kezelése, a processzu-

sok és felhasználók számára hozzáférhetővé tétele. Minden operációs rendszer 

valamilyen rá jellemző struktúrában tárolja az adatokat. 

Azt az adatstruktúrát, amelyben az operációs rendszer a háttér-

tárakon tárolja és hozzáférhetővé teszi az adatokat, fájlrendszer-

nek nevezzük. 

− Egyéb hardverelemek (nyomtatók, monitorok, hangkártyák. hálózati kártyák, adat-

átviteli vonalak) használatának lehetővé tétele a processzusok számára. 

Az operációs rendszer egyes hardverelemeit működtető, azok 

használatát lehetővé tévő részeit nevezzük eszközmeghajtóknak, 

más néven drivereknek. 

 

− Kapcsolat a felhasználóval: az operációs rendszer működésének legvégső célja az, 

hogy az ember, a felhasználó képes legyen feladatokat végezni a géppel. Ehhez 

természetesen rendelkeznie kell olyan alkotóelemmel, amely képes fogadni a fel-

használó parancsait, és továbbítani tudja azokat az operációs rendszer más rutinjai 

felé.  
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Az operációs rendszer felhasználóval való kapcsolatát biztosító 

összetevőjét shellnek vagy héjnak nevezzük.  

− A felhasználók be- és kijelentkezésének illetve a jogosultságok kezelése. A számí-

tógépet egy adott időben több ember is használhatja. Az ilyen operációs rendszerek 

szabályozható módon engedik a felhasználók számára a hozzáféréseket mások ada-

taihoz. 

11.8 A WINDOWS 7 

A Windows 7 a Microsoft által fejlesztett operációs rendszer az otthoni és az üzleti 

felhasználóknak. A kiskereskedelmi megjelenés dátuma: 2009. október 22. A Microsoft 

2007-ben jelentette be, hogy a Windows Vista utódjának szánják. A cél az volt, hogy a 

Vistával kompatibilis alkalmazásokkal és hardvereszközökkel a Windows 7 is kompatibilis 

legyen.
 
Közben a Vista sajnos nem váltotta be a reményeket a felhasználók nem szerették 

nehézkes működése és hardverkezelése miatt.  

A Windows 7 megjelenése óta egyre népszerűbb, érezhetően kevesebb hibával mű-

ködik, mint az elődje, javítottak a bootolás folyamatán és a kernel szerkezetén is, és na-

gyon látványos. 

A Windows 7 számos új funkcióval lesz gazdagabb: az érintés-, a beszéd- és a kézírás-

felismerés, a virtuális merevlemezek kezelése és a több processzormagos gépek teljesítmé-

nyének optimalizálása.  

Sok új menüpontot hoztak létre a Vezérlőpultban, például a ClearType-ot. A Windows 

Biztonsági Központ át lett nevezve Műveletközponttá, ami a rendszer biztonságáért és a 

karbantartásáért felelős. 

A tálcán látszanak a legjelentősebb látványbeli változások, ahol a Gyorsindítás eszköz-

tárat egybeolvasztották a tálcán megjelenő programokkal, így létrejött a Microsoft által 

elnevezett „Superbar”. Ez a funkció lehetővé teszi a gyorslistát így gyorsabbá téve a fon-

tos feladatok elérését. Az átalakított tálca engedélyezi a tálcagombok szabad átrendezését 

is. 

A kiadott képernyőképeken látható az egyik új funkció a 'Peek'. Ez egy gyors módszer 

arra, hogy az összes látható ablak átlátszó legyen, így láthatóvá tehető az asztal.  

Bár a Windows 7 számos újítást tartalmaz, rengeteg funkciót eltávolítottak, vagy meg-

változtattak benne a Windows Vistához képest.  

Az egyik leglényegesebb változás, hogy a Windows Fotótár, a Windows Movie Maker 

és a Windows Mail a Windows Live programcsomag keretében elérhetőek. 

11.8.1 A Windows 7 telepítése 

A továbbiakban az egyik legelterjedtebb operációs rendszer, a Microsoft Windows, 

legújabb verziójának a Windows 7-nek a telepítését és néhány beállítását tekintjük át.  

A telepítésről röviden elmondhatjuk, hogy minimális ismeretekkel elvégezhető, gyors 

látványos folyamat. 

A Windows 7 telepítéséhez rendelkeznünk kell legalább a következő hardverekkel: 

− 1 GHz 32-bit (x86) vagy 64-bit (x64) CPU 

− 1 GB RAM 32-bit vagy 2 GB RAM 64-bit esetén (ajánlott ennek a duplája!) 

− 16 GB üres hely a merevlemezen 32 bit esetén, 64 bithez 20 GB 
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− DirectX 9 kompatibilis videokártya, WDDM 1.0 vagy újabb driverrel. 

Amennyiben nincsen üres partíciónk, ahová a Windowst telepíthetjük, előbb létre kell 

hoznunk azt. 

Nem kell partíciót létrehozni a Windows 7 számára, elég, ha csak a helyet hozzuk létre, 

a többit majd a Windows 7 telepítője elintézi. 

11.8.2 A telepítés lépései 

Ha elkészítettük a partíciókat, akkor kezdődhet a telepítés. Állítsuk be a számítógépün-

ket, hogy DVD meghajtóról induljon (újabb gépeknél ehhez a BIOS betöltődése közben 

elég csak lenyomni az F12 billentyűt, majd egy listából kiválaszthatjuk a DVD meghajtón-

kat). 

A Windows elkezd a DVD lemezről elindulni, ami kis ideig eltarthat. 

Ha betöltött a Windows telepítő, akkor első lépésként a telepítő nyelvét, a billentyűki-

osztást, valamint az országunkat (a lokalizációs beállításokhoz) állíthatjuk be. 

A Time and… opciónál a listából válasszuk ki a Hungariant, így a Windows a billen-

tyűzetkiosztásnak is ezt állítja be. Ha kész, kattintsunk a Next gombra. 

 

 

114. ábra A nyelv és billentyűzetkiosztás kiválasztása 

A következő lépésben elkezdhetjük a telepítést, az Install now gombra kattintva. 
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115. ábra Telepítés elkezdése 

El kell fogadnunk a licencszerződést a folytatáshoz. Ehhez pipáljuk be az I accept the… 

sort, majd kattintsunk a Next gombra. 

 

116. ábra Licensz elfogadása 
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Ezután kiválaszthatjuk, hogy hogyan szeretnénk a Windowst telepíteni. Most csak tiszta 

telepítést hajtunk végre, ezért a Custom (advanced) lehetőséget válasszuk. 

 

117. ábra Telepítés módjának kiválasztása 

Most választhatjuk ki, hogy hova szeretnénk a Windowst telepíteni. Az üres helyet 

(ahol nincs partíciót, így adat sem), az Unallocated Space jelzi. Elég csak rákattintani, 

majd a Next gombra kattintani. 

 

118. ábra Telepítés helyének megadása 
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Elkezdődik a fájlmásolás. A számítógépünk sebességétől függően ez a művelet akár 

egy óráig is eltarthat. 

 

119. ábra Fájlmásolás telepítés közben 

A telepítés közben újraindul a számítógép… 

 

120. ábra Első indulás 

Majd befejeződik a telepítés. 
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121. ábra Telepítés befejezése 

11.8.3 Alapbeállítások megadása 

A telepítés befejezése után egy varázslón kell végigmennünk, ahol megadhatjuk a gép 

nevét, létrehozzuk a saját felhasználónkat, beállítjuk a hálózatot. 

Először meg kell adnunk azt a felhasználónevet, amit szeretnénk (user name), valamint 

hogy milyen nevet szeretnénk adni a számítógépünknek. 
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122. ábra Felhasználónév és számítógépnév megadása 

Majd adjuk meg jelszavunkat, és egy jelszó emlékeztető szöveget. 

 

123. ábra Jelszó megadása 

Most adjuk meg a termékkulcsot, vagy ha nem rendelkezünk ilyennel, akkor ne töltsük 

ki a mezőt (így 120 napig használhatjuk).  
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124. ábra Termékkulcs megadása 

Ezután a Windows védelmi szintjét állíthatjuk be. Érdemes a legnagyobbat választani, 

ezért kattintsunk a Use recommended settings gombra. 

 

125. ábra Biztonsági szint kiválasztása 
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Állítsuk be a pontos időt és dátumot, valamint válasszuk ki, hogy milyen időzónában 

tartózkodunk. 

 

126. ábra Időzóna, dátum és idő beállítása 

Válasszuk ki, hogy az a hálózat, ahová most van csatlakoztatva a számítógépünk 

(amennyiben nem csatlakozunk semmilyen hálózathoz, akkor ez a lépés kimarad), milyen 

jellegű hálózat. Otthoni, irodai vagy nyilvános. A Windows ennek megfelelően állítja be a 

hálózat biztonságát. 

 

127. ábra Hálózat helyének megadása 
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A következő lépésben a Windows 7 egyik új szolgáltatását, a Home Groupot állíthatjuk 

be. Ha engedélyezzük ezt a szolgáltatást, és a helyi hálózatunkon található további Win-

dows 7, akkor úgy tudjuk böngészni a más számítógépeken lévő fájlokat, mintha azok a 

saját meghajtónkon lennének. Amennyiben található a hálózatunkon más Windows 7-et 

futtató számítógép, jelöljük be, hogy milyen típusú fájlokat akarunk megosztani, és je-

gyezzük meg a kiírt kódot. 

Ha nincs más Windows 7-et futtató számítógép a hálózaton, akkor a Skip gombra kat-

tintva kihagyhatjuk ezt a lépést. 

 

Befejeződött a varázsló, és bejelentkezik a Windows a létrehozott felhasználóval. 

 

128. ábra Készen vagyunk a beállításokkal 
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11.8.4 Telepítés utáni teendők 

 

129. ábra A Windows 7 bejelentkező képernyője 

Amennyiben olyan internetünk van, hogy DHCP-n kapjuk az IP címet (vagy routerrel 

rendelkezünk), és a Windows számára elérhető azonnal az internet, a Windows Update 

program letölti és telepíti az elérhető frissítéseket.  

 

130. ábra Elérhető frissítések a Windows Update-on keresztül 

A használat megkezdése előtt, ne felejtsük el felrakni valamelyik Windows 7 kompati-

bilis vírusirtót az új rendszerünkre! 
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11.9 MI A LINUX? 

A Linux nyílt forráskódú (Open Source) operációs rendszer, amely GPL licensz alatt 

került terjesztésre. A GPL licensz egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy nem csak a prog-

ramot, hanem annak forrását is közzé kell tenni, ami lehetővé teszi mások számára, hogy 

munkánkat folytassák, jobbá tegyék. Így nem kell minden egyes programnál feltalálni a 

spanyolviaszt, hanem már létező ötleteket, megoldásokat továbbfejleszthetjük. Mindemel-

lett fel kell tüntetni az eredeti szerző nevét és elérhetőségét. Másik lényeges része, hogy a 

GPL licensz alatt lévő programok/termékek nem szabadalmaztathatóak, így megakadá-

lyozza, hogy egy nagyobb szoftvergyártó cég rátegye a kezét és kisajátítsa azt. 

Ebből következően ezekre a programokra jellemző, hogy igen gyorsan fejlődnek, és az 

esetleges hibák gyorsan kijavításra kerülnek, hiszen nem csak néhány tucat programozó 

dolgozik a fejlesztésén, hanem lényegesen több. Ez másfelől nehezíti is a fejlesztést, hiszen 

lényegesen egyszerűbb irányvonalat szabni a fejlődésnek, ha minden fejlesztő egy irodá-

ban ül, karnyújtásnyira egymástól, és együtt dolgoznak. 

A következő oldalakon megpróbáljuk bemutatni a Linux-szal kapcsolatos legfontosabb 

tudnivalókat, szakkifejezéseket és a SuSe Linux telepítését. 

11.9.1 A Linux története 

1991 októberében egy Linus Torvalds nevű fiatalember közzétette az Interneten a Linux 

kernel 0.02-es verzióját. Addig maga fejlesztette egyedül, célja például az akkor népszerű 

Minix rendszer túlszárnyalása volt. 

Mivel a kernel nem volt titkos, sokan megtalálták a forrását, és gyakorlatilag innen a 

fejlődés öngerjesztő volt. Decemberre kijött a 0.10, amin már valós alkalmazások is futtat-

hatók voltak, szemben elődeivel. 1994-ig hatalmas fejlődésen ment keresztül, mégis „csak” 

ilyen későn adták ki az 1.0-ás kernelt, mivel ekkorra sikerült a POSIX szabványnak megfe-

lelőre átírni az egészet. Innen az az érdekes, hogy ekkortájban jelentek meg az első disztri-

búciók, melyek igyekeztek összegyűjteni a Linux kernellel használható programokat, és 

azokat felhasználók által is könnyen telepíthető formába rendezni. Nem találtuk meg, me-

lyik volt az első disztribúció, azonban 1993-ban már biztosan volt Slackware. Természete-

sen azóta robbanásszerűen továbbfejlődött mind a kernel, mind a disztribúciók, napjaink-

ban már több száz disztribúciót fejlesztenek párhuzamosan. 

11.9.2 Mi a GNU? 

1984-ben Richard Stallman megalapozta a szabad szoftvert és filozófiáját. A GNU pro-

jekt eredetileg egy szabad operációs rendszer létrehozását célozta meg, ám sokáig csak 

GNU programok léteztek zárt forrású rendszereken. Az áttörést a Linux rendszermag (más 

néven kernel vagy Linux kernel) hozta meg 1991-ben. Maga a GNU szócska rekurzív rö-

vidítés, annyit jelent, hogy GNU Not Unix, azaz a GNU Nem Unix, ami arra utal, hogy bár 

egy Unix-szerű rendszernek néz ki, abszolút másról van szó. A GNU miatt a mai Linux 

rendszerek felépítése hasonló az egykor használt Unix rendszerekéhez. Ennek az az oka, 

hogy amikor elkezdték a szabad rendszert tervezni, szétnéztek a fejlesztők, hogy vajon 

melyik rendszerben mi a leghasználhatóbb, és azt összedolgozták. 
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11.9.3 Linux disztribúciók 

Linux disztribúciónak nevezünk minden olyan Linux rendszert, amelyben Linux rend-

szermag működik. Maguk a disztribúciók elkülönülnek egymástól, fejlesztésük egymástól 

függetlenül zajlik.  

Nagy vonalakban úgy működik a dolog, hogy a kernel-fejlesztők folyamatosan fejlesz-

tik a rendszermagot, kiadják, majd a disztribúciók ráépítenek. A különböző disztribúciók-

ról bővebben a distrowatch.org oldalon lehet olvasni, közülük a legnépszerűbb kiadások 

közé tartozik a Debian, Suse, Mandriva (volt Mandrake), Ubuntu, Fedora Core, Slackware 

stb.  

Sok különbség található az egyes disztribúciók között: van felhasználóbarát, és van „fa-

pados”, ahol a funkcionalitás a lényeg (elvégre szerverre minek grafikus varázsló?), van 

amelyik kizárólag kereskedelmi, van ami részben az, és van ami csak letölthető. Ezen kívül 

mindegyik rendelkezik egyéni tulajdonságokkal, mint a beállító központ, csomagkezelés 

(programok kezelése). Mindegyik disztribúció más egy kicsit, de természetesen a felhasz-

nálón múlik, hogy mennyire alakítja át. Persze ezek között is találhatóak azonos célú ki-

adások, valamint léteznek a kisebb nemzeti Linuxok, amiket általában egy országon belül 

hasznosítanak általános céllal (hazánkban jó példa erre az UHU Linux, a blackPanther OS 

és a Frugalware). 

11.9.4 Hogyan épül fel a Linux? 

A Linux áll egy rendszermagból, és a köré épített rendszerből. A kernel mindennek az 

alapja, minden disztribúcióban nagyjából azonos. Ez azt jelenti, hogy bár verziószámában 

eltér (a kiadástól és a fejlesztők mentalitásától függően használja a legújabb, vagy a kicsit 

régebbi, ám biztonságosabb változatot), de ettől függetlenül mindkettő Linux kernel.  

A kernel fölött aztán végleg szabad a pálya: megfelelő tudással bárki összehozhatja az 

önmagának legjobban megfelelő Linuxot, amiben a konfigurációs fájlok helyétől és alakjá-

tól kezdve az alkalmazott programokig mindent egyedire formázhat, ha akar. Amennyiben 

ezt a műveletet többen és valamilyen koncepció alapján hajtják végre, tényleg kész a diszt-

ribúció. 

11.9.5 A csomagkezelés 

A terjesztések közti különbözőséget sok oldalról meg lehet közelíteni. Mi az egyik leg-

kézenfekvőbbet vennénk, a csomagkezelést. Mivel a kódok folyamatos fejlesztés alatt áll-

nak, a gépünkön levő programok viszonylag hamar „elavulnak”, kijön belőlük egy újabb, 

mely többet tud. Sokszor az új kiadás megjelenésének oka nem a fejlesztés, hanem egy 

ismert biztonsági hiba, hiányosság javítása. Emiatt viszonylag gyakran frissítjük Linuxun-

kat, ami bizony igen sok idő és energia befektetést igényel, hiszen legtöbbször kézzel kell 

megejteni azt. Nos, ezen kíván(t) változtatni a csomagkezelés. 

A nyílt forráskódú rendszerek előnye a programok elosztottsága. Nagyon sok program 

használja például ugyanazt a megjelenítő felületet, ilyenkor azonban Nincs szükségünk 

több példányra. A program közli, hogy neki erre szüksége van, ha már feltelepítettük, ak-

kor nincs is vele dolgunk, ha még nem, akkor felrakjuk, és többet nem kell vele foglalkoz-

ni. Ezt a két gondolatot gyúrja össze a csomagkezelés: a programok „elaprózása” miatt 

sokszor az egyes részprogramok önállóan frissülnek, viszont meg kell azt is oldani, hogy 

ha egy program igényel egy másikat, akkor a telepítésnél az összes függőség felkerüljön.  
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A csomagok is sokfélék lehetnek. Egy programcsomag tartalmazhat lefordított bináris 

állományt, amit csak be kell másolni a megfelelő helyekre. Tartalmazhat forráskódot, és 

azt miután letöltöttük gépünkre ott helyben fordítjuk le.  

11.10 PARTÍCIÓK LINUX ALATT – PARCELLÁZOTT TERRITÓRIUMOK 

A Linuxok telepítése nem túl összetett dolog, de (és ebben rejlik a másság szépsége) a 

legtöbb minden alapjaiban különbözik a sokak által megszokott Windowsos logikától, és 

így bizony elég korán kárt is lehet vele okozni.  

Rögtön a legfontosabb, hiszen minden telepítő (talán a DOS-t leszámítva) felteszi ne-

künk a kérdést: „Hová telepedjek kisgazdám”? És mit mond erre a jól nevelt felhasználó 

első körben? „A C: meghajtón van a Windows, a D: meghajtón az adataim, akkor települj 

az E:-re”!  

Igen ám, de a Linux esetében az egyes partíciók más logika szerint számozódnak. Ve-

gyünk például egy „hagyományos” ATA rendszert, és vegyük az alábbi konfigurációt pél-

dának:  

− Primary Master – merevlemez 

− Primary Slave – merevlemez 

− Secondary Master – DVD író 

− Secondary Slave – DVD olvasó. 

Amint látható, semmi extra. De hogyan hívjuk őket Linux alatt? 

Először is a Linuxokon minden fájl. Így a partíciók is fájl formában manifesztálódnak: 

speciális eszközfájlok formájában, melyek a gyökérkönyvtárban található /dev könyvtár-

ban helyezkednek el. (Linux alatt a könyvtárszerkezet alapja a gyökérkönyvtár, innen 

ágaznak le az egyes könyvtárak.) Másodszor az eszközök a kábeleken történő elhelyezke-

désük alapján különböztethetők meg:  

− Primary Master – hda meghajtó 

− Primary Slave – hdb meghajtó 

− Secondary Master – hdc meghajtó 

− Secondary Slave – hdd meghajtó 

Ezen belül pedig az egyes partíciók számokat viselnek, tehát a Primary Master merev-

lemezen lévő első meghajtóra a /dev/hda1 fájl mutat, a másodikra a /dev/hda2, és így 

tovább.  

A DVD író lesz a /dev/hdc, a DVD olvasó a /dev/hdd meghajtó. E szerint a logika sze-

rint nézve általában a C: meghajtó a hda1 nevet viseli.  

Vegyünk egy merevlemezt, amely az alábbi képen látható: Ez a Primary Master kábelen 

lóg, és a partíciók is jól láthatók rajta.  
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131. ábra Linux partíciók 

A képen több minden megfigyelhető: egyrészt a fájlrendszerek típusa. Linux alatt nem a 

megszokott NTFS és FAT32, fájlrendszereket használunk, hanem ext3 vagy ReiserFS 

fájlrendszereket. Mindkettő ún. naplózó fájlrendszer, és számos előnye van a Windows 

alatt használt fájlrendszerekhez képest.  

Mindemellett a Windows alatt használt NTFS és FAT32 fájlrendszerek Linux alatt 

gond nélkül olvashatók, a FAT32 írható is, az NTFS írása, bár külső megoldásokkal és a 

kernelben található meghajtóval egyaránt megoldható.  

Megfigyelhető még egy ugrás a számozásban: ahogy Windows alatt is, itt is létrehozha-

tunk kiterjesztett fájlrendszereket. Ennek tényleges okába ne menjünk most bele, a lényeg, 

hogy négy elsődleges fájlrendszert hozhatunk létre, ezek lesznek 1-4-ig a partíciók, és ha 

kiterjesztett (extended) partíciót hozunk létre, az mint egy külön elsődleges partícióbejegy-

zés jön létre, és hozza létre a saját partíciós tábláját, minek következtében 5-től felfele 

számozódnak a tényleges partíciók. (A példaképen két elsődleges partíció után hoztunk 

létre egy kiterjesztettet, ami a hda5-ös Swap partíció, emiatt létrejött a hda3 extended, de 

mi ténylegesen a hda5-tel tudunk valamit kezdeni.  

11.10.1 Hogyan partícionáljunk? 

Első körben: úgy, hogy ne veszítsünk adatot! Mielőtt hozzányúlunk a merevlemezhez, a 

pótolhatatlan adatainkat mentsük le!  

Használhatjuk a Linux telepítőjének partícionálóját is, de az nem tud átméretezni pél-

dául NTFS partíciót.  

Javaslatunk, hogy az első partíció legyen egy nagyjából 100 MB-os nagyságú ext3 típu-

sú partíció, melyen a Linux /boot könyvtára található, és ezen helyezkedik majd el a rend-

szerbetöltő (bootloader) a GRUB vagy a LILO.  

Utána legyen egy partíció a Windowsnak, akkora amekkorára elfér maga a rendszer az 

összes telepített programmal. Utána legyen egy partíció a Linux rendszernek, ez is kb. 

akkora, mint a Windowsos. (A tapasztalat szerint 6 GB fölé növelni egy Linuxos rendszer-
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partíciót nagyon nehéz, de 2 GB Gigánál kisebb semmiképp se legyen.) Ezek után hozzunk 

létre kiterjesztett partíciókat: egyet cserehelynek (Swap partíció – a Linux külön partíció 

segítségével oldja meg a memória kipótlását, ha szükség van rá. Ezt a funkciót Windows 

alatt Swap-fájlokkal oldják meg.) Mérete 256–1024 MByte között változhat, mondjuk, 

legyen 512 MByte, majd egy Linuxos és egy Windowsos partíciót a maradék helyen az 

adatainknak. Ezek lehetnek akkorák, ami kitölti a maradék helyet. Ha egy mód van rá, a 

Windowsos adatpartíció legyen FAT32, akkor fájdalommentes lesz az adatmozgás a két 

rendszer közt.  

Linux nyelven ez így néz ki: 

− /dev/hda1 – /boot  

− /dev/hda2 – Windows-os partíció  

− /dev/hda3 – / (Linuxos gyökérpartícó, rendszerpartíció) 

− /dev/hda5 – Swap  

− /dev/hda6 – /home (Linuxos saját dolgaink könyvtára)  

− /dev/hda7 – Windowos adatpartíció  

Természetesen ez egy jelentősen összetett megoldás, ha valaki ennél egyszerűbbet akar: 

egy partíció a Windowsnak, egy partíció a Linuxnak, és egy fél GB-os Swap partíció. (A 

Linux mindenképp igényli a Swap partíciót.)  

Ebben az esetben a végeredmény:  

− /dev/hda1 – Windows  

− /dev/hda2 – Linux  

− /dev/hda3 – Swap  

11.10.2 SCSI, SATA, merevlemezek esetén  

Az ilyen típusú merevlemezeknél minden ugyanígy megy. Az egyetlen különbség, hogy 

ezeket a Linux SCSI eszközként kezeli és nem hda, hdb stb. eszközként, hanem sda, sdb, 

sdc eszközként találjuk meg. Ugyanígy kezeli a pendrive-okat is, így elméletben akár sdw 

sdz eszközök is léteznek, ha megfelelő számú SCSI meghajtót rádugunk a gépre.  

Ennyi tudás birtokában már kicsit bátrabban partícionálhatunk, de feltétlenül figyeljünk 

oda, hogy ne veszítsük el adatainkat. 

11.11 LINUX TELEPÍTÉS: SUSE 10.0 

Miért pont a SuSE? – hangozhatna a kérdés, melyre több választ is lehet adni. Egyrészt 

felhasználóbarát, készen kapunk mindent. Egyszerű kezelni, grafikus felülettel rendelke-

zik, és ha belejön az ember akkor használni.  

A SuSE az egyike a korai disztribúcióknak, ami fenn is maradt. Német egyetemisták 

indították útjára 1992-ben. Dinamikus fejlődés és folyamatos programkínálat növekedés 

mellett hamar közkedvelt disztribúcióvá vált nemzetközi szinten is. Végül 2004-ben a No-

vell felvásárolta. A kiadásokra jellemző, hogy átlag hathavonta jön ki új verzió, de az első 

három hónapban nem lehet letölteni, csak megrendelni/megvásárolni. 
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132. ábra Sikeres telepítés után ez az asztalkép fogad minket 

11.11.1 Telepítés 

Ellátogatunk a legközelebbi tükörszerverre (innen lehet válogatni) és leszedjük a ne-

künk megfelelő architektúrára készített iso-kat. Választhatunk: vagy 5 CD lemezről telepí-

tünk vagy egy DVD-ről. Jogosan merülhet fel a kérdés: mi foglal ennyi helyet? A válasz 

logikus, a rendszerhez mellékelt programcsomagok, melyeknek csak egy része települ fel 

most – a többit egyénileg, szükség szerint tudjuk feltenni.  

A telepítéssel itt sincs semmi különös: betesszük a helyesen kiírt lemezt (DVD vagy 

CD) a meghajtóba és újraindítjuk a gépet. Ha minden rendben van, akkor elkezd az optikai 

egységről bootolni a gép. Rövid rendszerindulás után néhány alapvető kérdés jön. 

Partícionálásnál automatikusan a memória mennyiségtől és szabad helytől függően felajánl 

egy egyszerű partíció-kiosztást, melyet – ha még nem csináltunk ilyet – célszerű elfogadni, 

de vigyázzunk, mert ha hozzányúlunk más meglévő partícióinkhoz, adatot veszthetünk! 

Ezután felmásolódnak a csomagok (gép teljesítménytől függően ez fél-egy órát vesz 

igénybe), majd néhány fontosabb beállítás (internet, felhasználók, jelszavak) és készen is 

vagyunk, indíthatjuk is a rendszert, sőt még újraindítás sem szükséges.  

Indulás után, a bejelentkezést követően (melyet opcionálisan kikapcsolhatunk, ha egye-

dül használjuk a gépet és nem akarunk folyton jelszót beírni) elénk tárul legújabb szerze-

ményünk. Kicsit zavarba ejtő lehet: kinézetre és elrendezésre meglehetősen hasonlít egy 

Windows rendszerhez, de mégsem az, így nem fognak működni az ott megszokott dolgok. 

Viszont szerencsére hamar bele lehet tanulni, csak egy kis időt kell rászánni, hogy megis-

merjük.  

Szerencsére a főmenü eléggé átláthatóan fel van építve, a programok kategorizálva ta-

lálhatók meg benne. A legfontosabb alkalmazások ikon formában az asztalon is helyet 

http://www.novell.com/products/suselinux/downloads/ftp/mirrors_isos.html
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kapnak, ilyen a meghajtók, nyomtató, hálózat, kuka, valamint Firefox és Office. Itt is érvé-

nyes, hogy mindent testre szabhatunk, ahogy csak jólesik. 

11.11.2 Konfigurálás 

 

133. ábra A YaST vezérlőközpont 

A SuSE egyik jellegzetessége a saját beállító központja, nevezetesen a YaST. Innen 

minden rendszerrel kapcsolatos művelet elvégezhető, kezdve a hardverek beállításától, a 

programok telepítésén át, az online frissítésig – nem összekeverendő a KDE vezérlőpulttal, 

amivel magát a KDE-t lehet konfigurálni (megjelenés, témák, hangok). Számunkra első-

sorban a Szoftver menüpont lesz érdekes (a hardvereket elég egyszer jól beállítani, de álta-

lában automatikusan is jól állítódnak be.) Programot viszont viszonylag gyakran telepí-

tünk. Két járható út áll rendelkezésre itt is.  

Telepíteni úgy tudunk, hogy kiválasztjuk a Szoftver/Szoftver telepítése, eltávolítása me-

nüpontot, majd kikeressük a nekünk szükséges csomagot. Amennyiben tudjuk a nevét, 

akkor rá tudunk keresni, ha nem tudjuk, akkor a Szűrőt állítsuk át csomagcsoportokra, 

aminek hatására kategorizálva jelennek meg a csomagok, valamint kijelölésre információt 

is kapunk róluk – így könnyen kereshetünk programot egy adott feladatra. Például tegyük 

fel, hogy szeretnénk Skype-on beszélgetni. Ezt a programot az alaprendszer nem tartal-

mazza. Rákeresünk, majd be kell jelölni, ezután Elfogadás gombot nyomni. Ekkor kiírja, 

hogy helyezzük be valamelyik sorszámú lemezt és feltelepül a csomag. Másik példa, hogy 

szeretnénk egy programot, amivel PDF-eket lehet megnézni. Ekkor a programcsoportok-

ban az Iroda környékén fogunk keresgélni, választék van rendesen... 
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134. ábra További csomagok telepítése a YaST segítségével 

Előfordul, hogy egy programnak megjelenik frissebb verziója, ami számunkra fontos 

újításokat tartalmaz, vagy olyan program kerül bele a hivatalos csomagokba, ami még a 

kiadás pillanatában nem volt benne, így nincsenek ott a lemezen. Mit tehetünk ekkor? 

Egyik lehetőség, hogy letöltjük, és feltelepítjük. Másik, hogy megadunk telepítési forráso-

kat a YaST-ban és ugyanúgy, mint előbb, egy adatbázisban tudunk válogatni, azzal a kü-

lönbséggel, hogy amit telepítésre jelölünk, azt előbb letölti a rendszer és telepíti. Mind-

emellett lehetséges a rendszer programjainak egy az egyben való frissítése is.  

A SuSE egy jól összerakott disztribúció, tartalmazza mindazon programcsomagokat, 

melyek szükségesek lehetnek, legyen szó hétköznapi felhasználóról, irodai, vagy speciális 

multimédiás igényekről. Idő kell hozzá, míg az ember ráérez a dolgok működésére, de 

ezzel mindenki így volt anno, amikor teszem azt a Windowst tanulta. Rengeteg ember 

munkája található meg benne, így érdemes adni egy esélyt neki. 

11.12 ÖSSZEFOGLALÁS 

A hardver mellett a szoftvereknek is nagy szerepük van számítógép működésében, 

hiszen nélkülük a hardver csak egy darab vas lenne. A szoftvereknek is több típusa létezik, 

vannak, amelyek a gépet működtetik, és a kommunikációt biztosítják a felhasználó és gép 

között vannak, amelyek mindennapi kényelmünket segítik és gyorsítják a munkánkat és 

vannak, amelyekkel a munkát végezzük. Mi ezek közül a legfontosabbakat, az operációs 

rendszereket tekintettük át. 
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11.13 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi az operációs rendszer feladata? 

2. Milyen operációs rendszereket ismer? 

3. Hogyan kell telepíteni a Win 7-et? 

4. Milyen lépésekből áll a Linux telepítése? 

5. Melyek a BIOS legfontosabb beállításai? 
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12. ÖSSZEFOGLALÁS 

12.1 A KURZUSBAN KITŰZÖTT CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A leckék tanulmányozása során megismertük a számítógép működését és általános fel-

építését. Sokan vitatják, miért kell ezeket az eszközöket ilyen részletesen ismernünk, hi-

szen elég, ha a programokat tudjuk kezelni. Egy mai átlagos felhasználónak valóban nem 

is kell többet tudnia róla, de a szerkezet bonyolultságából fakadóan okozhat meglepetést a 

működése során. Az a segítő kéz, aki megnyomja a szükséges gombot, megigazít egy il-

lesztőkártyát vagy egy csatlakozót az majd Ön lesz. A másik cél, amit elérhet az a szakmai 

magabiztosság, ami kompetenssé teszi egy személyi számítógép konfigurációjának meg-

tervezéséhez, módosításához, javításához. 

12.2 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS 

A kurzus során feldolgoztuk a számítógépek legfontosabb szerkezeti elemeit, szem előtt 

tartva a legfontosabb szerkezeti elemek egyedi működését és tulajdonságait. Fontosnak 

tartottuk a tartalmi feltárás során az egységek közötti kapcsolatok vizsgálatát, miként épít-

hető az elemekből egy egységes és működő rendszer, amit számítógépes környezetnek 

nevezünk. A tananyag zárásaként a „vasat” életre keltettük, és megvizsgáltuk a szoftverek 

kiemelten fontos csoportját, az operációs rendszereket. Eza szoftver nélkülözhetetlen a 

számítógépes munkahely kialakításához. 

12.3 A TANANYAGBAN TANULTAK RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÁSA 

12.3.1 Bevezetés 

12.3.2 Számítógépek a mindennapokban 

A lecke során megtanulhattuk, hogy a számítógép egy moduláris felépítésű eszköz, ami 

több funkcionális egységből áll. A központi egység tartalmazza CPU-t és az operatív tárat. 

Ezek feladata a számítógépes folyamatok zavartalan működésének biztosítása, míg a hoz-

zákapcsolt perifériák az ember és a számítógép kapcsolatát segítik elő, valamint az adatok 

tárolását teszik lehetővé. 

12.3.3 Alaplapok  

Az alaplap tartalmazza a számítógép vezérlése és működése szempontjából meghatáro-

zó egységek csaknem mindegyikét. Az alaplapok kiválasztásánál tekintettel kell lennünk 

az eltérő felhasználói igényekre, azaz ki milyen feladatra szeretné használni a számítógép-

ét. A ház választásánál ügyelnünk kell a megfelelő típus kiválasztására, hiszen a variálha-

tóság ellenére nem minden típus építhető egybe bármilyen alaplappal. Az alaplapok önálló 

vezérléssel rendelkeznek melynek fő egysége a csipkészlet. Az alaplapon található a BIOS 

is, amely a számítógép indításához szükséges. 
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12.3.4 A mikroprocesszor  

A processzor feladata a számítógép egységeinek vezérlése. Egy mai processzor öt jelen-

tős részre tagolható: vezérlőegység, aritmetikai és logikai egység, regiszterek, gyorsító tár, 

társprocesszor. Működésüket befolyásolja, hogy milyen építési elv alapján készültek 

(CISC, RISC). A gyártók különböző módon segíthetik a programozók munkáját, például 

különböző utasításkészletek használatát teszik lehetővé, vagy olyan technológiákat hoznak 

létre (Hyper-Threading) melyek a processzorok sebességét növelik, vagy a párhuzamos 

végrehajtást a magok számának növelésével fizikailag is támogathatják. 

12.3.5 A processzorok generációi 

A processzorok fejlesztése jelentős mértékben meghatározza az egész számítógépipar 

fejlődését. A fejlesztés legfontosabb lehetőségei a következők: a tranzisztorok számának 

növelése, az órajel-frekvencia növelése, gyorsító utasításkészletek használata, a szálkezelő 

technológiák fejlesztése, gyorsító tárak fejlesztése, az integrálhatóság növelése. Két jelen-

tős gyártót ismerhettünk meg: Intel, AMD. 

12.3.6 Operatív tárak 

A számítógép tárai fizikailag és a feladatukat tekintve is eltérőek lehetnek. Legfonto-

sabb közülük az operatív tár, amelynek két típusa van a ROM és a RAM. A memóriákat 

leninkább az adatok megőrzés alapján érdemes elkülönítenünk. Külön foglalkoztunk a 

RAM és a ROM típusaival, feladatukkal, műszaki paramétereivel és a legújabb memóriatí-

pusokkal. 

12.3.7 A számítógép perifériái I. 

A periféria azon eszközök összefoglaló neve, amelyek az adatok bevitelére, illetve meg-

jelenítésére vagy azok tárolására szolgálnak. A háttértárak feladata, hogy az információkat 

a gép kikapcsolása után is megőrizzék. Többféle adattárolási elv létezik: mágneses, opti-

kai, magnetooptikai, elektronikus. A háttértárak speciális típusai a memóriakártyák. A 

háttértár kifejezés nem csak magát az adathordozót, hanem a hozzá tartozó meghajtót is 

jelenti. 

12.3.8 A számítógép perifériái II. 

A bementi eszközök skálája a klasszikus eszközök mellet nagyon kibővült. A billentyű-

zet és az egér mellett megjelentek a speciális igényeket kielégítő eszközök, melyek bármi-

lyen feladatra alkalmassá teszik a számítógépet. 

12.3.9 A számítógép perifériái III. 

A perifériák harmadik csoportjába tartoznak a kimeneti eszközök. Egyik legjellemzőbb 

eszközcsoportba tartoznak a monitorok, melyek gyártása során többféle működési elvet 

alkalmaznak (CRT, LCD, PDP, LED). Legjellemzőbb paramétereik a képernyőméret, a 

felbontás, és a megjeleníthető színek száma. A nyomtatók papíralapon megjelenítik meg 

képeket. Legfontosabb jellemzőik: a működési elv, a nyomtatási sebesség, a felbontás és a 

nyomtatási minőség.  
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12.3.10 Bővítőkártyák, interfészek, csatlakozók 

A mai számítógépek egyik legfontosabb feladata a kommunikáció egyrészt a felhaszná-

ló és a gép között, másrészt közvetve két számítógép kommunikációja révén, két vagy több 

felhasználó között. Ezekre a tevékenységekre speciális gyakran igen drága eszközöket 

használnak, mint például a többcsatornás hangot produkálni tudó hangkártyák, vagy leg-

újabb videojátékokat is futtató videokártyák. A gépek közötti kommunikációt pedig a kü-

lönböző módszerekkel dolgozó hálózati kártyák biztosítják. 

12.3.11 Szoftverek telepítése 

A hardver mellett a szoftvereknek is nagy szerepük van számítógép működésében, hi-

szen nélkülük a hardver csak egy használhatatlan eszközhalmaz lenne. A szoftvereknek 

több típusa létezik. Vannak, amelyek a gépet működtetik, ugyanakkor biztosítják a kom-

munikációt a felhasználó és gép között. Vannak olyanok, amelyek mindennapi kényel-

münket segítik és gyorsítják a munkánkat és vannak, amelyekkel az effektív munkát vé-

gezzük, a hasznot termeljük.  Mi ezek közül a legfontosabbakat az operációs rendszereket 

tekintettük át. 
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