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Periféria: Olyan hardver, amely ki- és bemeneti eszköz is lehet.  

Kimeneti eszköz (Output periféria): Olyan hardver, ami az adatok megjelenítésére szolgál, adatokat 

visz ki a számítógépből. Pl.: monitor, nyomtató, hangszóró, projektor, plotter (rajzgép) 

Bemeneti eszközök (Input periféria): Olyan hardver, mellyel adatokat tudunk bevinni a 

számítógépbe. Pl.: Egér, billentyűzet, mikrofon, gamepad, szkenner, joystick, webkamera, vonalkód-

olvasó, kormány 

Be- és kimeneti eszközök (Input és Output eszközök egyszerre): Egyszerre be- és kimeneti eszköz is. 

Pl.: Optikai meghajtó, floppy meghajtó, vincseszter (HDD és SSD), multifunkciós nyomtató 

(nyomtató+szkenner+fax+fénymásoló), pendrive, memóriakártya-olvasó, force-feedback-es kormány, 

érintőképernyő (touchscreen). 

Monitorok 
Működési elv szerint 3 csoportba sorolhatók: 

 Katódsugárcsöves (CRT – Chatode Ray Tube) 

 TFT-LCD monitor (TFT: Thin Field Transistor, LCD: Liquid Cristal Display) 

 Plazma 

Katódsugárcsöves monitorok (CRT) 
Nagy a méretük, nehezek, magas a fogyasztásuk, jobban károsítják a szemet, nagy az élettartamuk. 

Ma már csak ritkán használják. 

A katódsugárcsőben lévő katód és anód között magas feszültség van (kb. 10-12 000 V), és ebben az 

elektromos térben gyorsulnak fel az elektronok a katódtól az anódig vezető úton. A több kilőtt 

elektron, elektronnyalábot alkot. Az elektronnyalábot eltérítő tekercsekkel irányítják. Az elektronok 

végül egy lyukmaszkos foszfor rétegbe csapódnak. A foszfor rétegen ezek felvillanást okoznak. A 

foszfor réteg mögött a három alapszínből álló (piros, zöld, kék) rétegen jut ki a fény a monitorból. Az 

elektronnyaláb egyszerre csak egy helyen világítja meg a képernyőt (texel). Így a texel végigpásztázza 

a monitor teljes felületét, így alakítva ki a képet. Ezt másodpercenként kb. 50-100 alkalommal 

ismétlődik. 
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A színes televízió katódsugárcsövének 

felépítése  

1. elektronágyú 

2. elektronnyalábok (színenként egy) 

3. fókuszáló tekercsek 

4. eltérítő tekercsek 

5. anódcsatlakozó 

6. maszk a megjelenítendő kép vörös, 

zöld és kék (RGB) részének 

szétválasztásához 

7. foszforréteg vörös, zöld és kék 

zónákkal 

8. a képernyő foszforborítású belső 

rétegének közelképe 

TFT-LCD 
Vékony, könnyű, alacsonyabb fogyasztású, szemkímélő, közepes élettartamú. Gyakori. 

Egy háttérvilágítással átvilágítanak egy két üveglap közé zárt vékony, folyékony tranzisztor réteget. A 

tranzisztorok, ahol áramot kapnak, ott bizonyos mértékben átengedik a fényt. Az áram nagysága 

határozza meg a fény színét. Így alakul ki az általa megjelenített kép. Két képváltás között nincs 

vibrálás, amíg nem frissítik, addig ugyan azt a képet mutatja. 

PDP, plazma (Plazma Display Panel) 
Vékony, könnyű, magasabb fogyasztású, szemkímélő, rövid élettartamú. Ritka. 

A megjelenítőben neon és xenon gázok keveréke van, amelyet valamekkora feszültséggel 

gerjesztenek. Gerjesztés hatására ezek a gázok fényt bocsátanak ki. Így alakul ki az általa 

megjelenített kép.  

Képátló szerinti csoportosítás 

Képátlót coll/inch-ben mérik (1 coll = 2,54 cm). A képernyő bal felső és jobb alsó sarka közötti 

távolság.  

Jellemző méretek: 17”, 19”, 20”, …30-35” 

Képarány szerinti csoportosítás 

Képarány: A monitor vízszintes szélessége osztva a magassággal. Arányszámmal jelölik. 

Jellemző képarányok: 4:3, 16:9, 16:10, 5:4 

Monitor gyártók: Samsung, LG, Acer, Asus, Sony, BenQ, AOC, NEC, … 

Monitor csatlakozások: HDMI, D-SUB, DisplayPort 

Hangfalak 
Hangok kiadására, hallhatóvá tételére használjuk. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:CRT_color_enhanced.png
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Hangszórók csatlakoztatása a számítógéphez: 3,5mm-es Jack (1db Jack analóg módon 2db csatornát 

képes átvinni, digitális módon többet); USB-vel (mint egy külső hangkártya); SPDIF (csak digitális) 

több csatorna átvitelére alkalmas 1 kábelen (optikai). 

Hangfalak kiépítése: 2.0 (sztereo, 2 csatorna), 2.1 (sztereo+1 mélynyomó), 5.1 (5 szatellit + 1 

mélynyomó), 7.1 (7 szatellit + 1 mélynyomó) 

Billentyűzet 
Elsődleges beviteli eszköz.  

Csoportosíthatók gombok száma szerint.  

Csatlakoztatás módja szerint: 

 Vezetékes: USB, PS/2 

 Vezeték nélküli: rádióhullámmal. 

Egér 
Elektronikus mutatóeszköz.  

Csoportosíthatók gombok száma szerint: 2, 3 gombos, „sokgombos” (gamer egerek) 

Csatlakoztatás módja szerint: 

 Vezetékes: USB, PS/2 

 Vezeték nélküli: rádióhullámmal. 

Működési elv: 

 mechanikus (golyós) 

 optikai egerek 

 lézeres egerek 

 hanyattegerek 

Mechanikus egér 

A mechanikus egér működése 1: Az egér 

mozgatása elforgatja a golyót 2: Az X és Y 

hengerek tartják a golyót, és továbbítják a 

mozgást 3: Fényáteresztő résekkel 

rendelkező korongok 4: Az infravörös LED 

átvilágít a korongok résein 5: A szenzorok 

érzékelik a fényimpulzusokat 
 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Infrav%C3%B6r%C3%B6s
http://hu.wikipedia.org/wiki/LED
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Mouse-mechanism-cutaway.png
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Optikai egér 

Az egér alján egy piros fényt kibocsátó LED található, amely megvilágítja az egér alatti felületet. Az 

egérben található pici CCD kamera lefényképezi a megvilágított felületet másodpercenként több 

százszor. Két egymást követő képet összehasonlítva a felület egyenetlenségeiből állapítja meg az 

elmozdulás mértékét és irányát. 

Lézeres egér 

Az egér alján egy lézer fényt kibocsátó LED található, valamint egy fényérzékelő LED. A kibocsátott 

lézerfény a felületen megtörik, visszaverődik, és ezt érzékeli a fényérzékelő LED. A visszavert 

fénysugár irányából határozza meg az elmozdulás mértékét és nagyságát. 

Hanyattegerek, Trackball 

Az egér az asztalon fekszik, nem mozog. A kezünkkel az egér tetején lévő golyót görgetjük. A 

hátoldalán egy lézeres megvilágítás segítségével LED-ekkel érzékelik milyen irányú elmozdulás 

történt.  

Nyomtatók 
A gépen tárolt információ papíron történő megjelenítésére szolgálnak.  

Működési elv szerint: 

 Mátrix, Pont-Mátrix, Dot-Matrix 

 Tintasugaras, InkJet 

 Lézernyomtató, Laser Printer 

 Hőnyomtató 

Tűs, Mátrix nyomtatók 

A nyomtató fejben pici tűk vannak. Ezek a tűk nekinyomódnak egy festékszalagnak, majd a papírnak. 

Így a papíron pontokat hagynak. Ezekből a pontokból építik fel a betűket. Ezért nyomtatás képe 

csúnya (a pontok távolsága miatt), zajosak, lassúak lehetnek. Előnyük: olcsó a fenntartásuk (csak 

festékszalag és papír kell bele), többpéldányos nyomtatásra is alkalmasak. Ma már csak elvétve 

használják.  

Tintasugaras, InkJet nyomtatók 

A tintát tintapatronok tárolják. Általában van fekete, világoskék, rózsaszín, sárga. A tintapatronok egy 

fúvókákkal teli „kocsin” ülnek, és oldal irányban mozognak a lap fölött. A fúvókák olyan vékony 

csövek, hogy maguktól nem folyik ki rajtuk a festék. Ha a fúvókák feszültséget kapnak, akkor 

kitágulnak és kilövik a bennük lévő festéket. Ez a papíron egy festékpontot hagy. Ezekből a pontokból 

épül fel a kép. Mivel közel vannak egymáshoz a fúvókák, a nyomtatás jó minőségű lesz. Sebességük 

minőségtől (DPI-től) függ, kicsit zajosak, de jó minőségűek. Magas a fenntartási költségük, mert drága 

bele a festékpatron. Ha sokáig nem használjuk, beleszáradhat a festék. Otthoni nyomtatásra gyakran 

használják. 

Lézernyomtatók 

A nyomtatóban egy szelén henger található. Ezt a hengert lézerrel megvilágítják, és ahol 

megvilágították ott feltöltődik. A feltöltődött szelén henger tovább forog a festék kazetta felé, 

amiben semleges töltésű festékpor található. A töltött állapotú henger magához vonzza a semleges 
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festékport ott, ahol megvilágították. A henger tovább fordul, és elhalad a papírlap előtt. A papírra 

rányomja a festéket, majd tovább fordul. A papírra ez után két forró henger ráégeti (kb. 150°C) a 

festéket. A szelén hengert semleges állapotúra állítják vissza ez után. Majd a folyamat kezdődik 

előröl. A nyomtatóból kiadott papír kezdetben forró, ne fogjuk meg azonnal. Áruk magas, fajlagos 

fenntartási költségük közepes (1 lapra vetítve). A festékkazettát időnként cserélni kell, ennek az ára 

magas. A színes lézernyomtató még drágább. A nyomtatási minősége a legszebb. Halk. 

 

 


