
Mai számítógép perifériák



Periféria szó jelentése:

periféria (főnév)

- Egy központtól távol eső rész; egy terület külső széle;
peremvidék, határvidék.

- Átvitt értelemben:

Kevésbé jelentős rész; egy tevékenység kevésbé
jellegzetes, értékben vagy jelentőségben háttérbe
szoruló része; határterület.



Perifériák:
Olyan hardver eszközök, amik segítik a számítógép
működését

A számítógépek ezek nélkül is működőképesek és 
tökéletesen használhatóak

Lehetőségeink bővítése miatt van szükségünk
rájuk

Általában külsőleg csatlakoznak a számítógéphez

Opcionális természetűek  sokfélék lehetnek



Csoportosításuk:

Adatáramlás iránya szerint három csoportba 
sorolhatjuk őket:

Bemeneti eszközök (input)

Kimeneti eszközök (output)

Be- és Kimeneti perifériák (Input/Output)
+ Háttértárak



BEMENETI ESZKÖZÖK



Bemeneti eszközök:
Mi a célunk velük?

Adatok digitalizálása – Például kép, hang.

A számítógép vezérlése – Karakteres felületen 
billentyűzet, grafikus felületen egér.



Bemeneti eszközök:
Billentyűzet

Egér

Mikrofon

Webkamera

Lapolvasó (Scanner)

Digitális fényképezőgép

Ujjlenyomat olvasó

Vonalkód olvasó …



Billentyűzet:

Az írógép mintájára kialakított számítógépes 
beviteli eszköz

Írott szöveg bevitelére
szolgál,valamint
befolyásolható
vele a számítógép
működése.



Egér:

Kézi mutatóeszköz számítógépekhez

Kettő vagy több gomb található rajta

A monitor képernyőjén megjelenő 
egérmutató (kurzor) helyzetét 
befolyásolja



Mikrofon, Webkamera:
Hangdigitalizáló 

bemeneti eszköz

Bármilyen hang 
felvételére képes

Általában az internetes 
kommunikációt könnyíti 
meg

Kisméretű számítógéphez 
kapcsolt videokamera

Internetes segédeszköz

Gyengébb képminőség

Leggyakoribbak az 1,3 
megapixeles webkamerák



Lapolvasó / Scanner:

Írott lapok beolvasására szolgál

A beolvasott oldalakat kép vagy 
dokumentumként kezeli

Több típusa létezik:

 Síkágyas szkenner

 Könyv szkenner

 Kézi szkenner … stb.



Vonalkód olvasó
Speciális, hordozható szkenner, mely 

adott elemek azonosítására
szolgál, a vonalkód alapján

Általában üzletekben,
raktárokban használják.

Vonalkód: Különböző vastagságú 
függőleges sötét vonalak és világos közök 
meghatározott váltakozása fejezi ki 
az információt.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3


Biometrikus olvasó
A biometrikus azonosítás az emberek valódi, tőlük 

elválaszthatatlan azonosságán alapul.

Lehet: ujjlenyomat, retina, hang, írisz, arc, tenyér… 

A hagyományos azonosítási eljárásokban alkalmazott 

tárgyak, mint például a chipkártyák, mágneskártyák, a 

mechanikus kulcsok elveszthetők,

ellophatók, lemásolhatók.

A mai ujjlenyomat azonosító
rendszerek különböző, a felszínt
letapogató technológiát használnak.



Digitalizáló tábla (digitális rajztábla)

Olyan adatbeviteli eszköz, amely lehetővé teszi, hogy az 

ember közvetlenül, kézzel vigyen be adatokat a 

számítógépbe úgy, ahogy a papírra ír vagy rajzol.

A tábla segítségével például saját kezűleg

írhatja alá dokumentumait

Az eredmény általában

nem jelenik meg a táblán,

hanem a monitoron lesz látható.



KIMENETI ESZKÖZÖK



Kimeneti eszközök:
Mi a célunk velük?

Számítógép működésének nyomon követése 
(monitor, hangfal)

Digitális adatok nem elektronikus, általában 
papíralapú megjelnítése (nyomtató)



Kimeneti eszközök:

Monitor

Projektor

Nyomtató

Hangszóró 

Fejhallgató

Fülhallgató…



Monitor:

A számítógép legfontosabb kiviteli egysége

Televíziókhoz hasonló képernyő

Videokártya vezérli

Legelterjedtebb típusai:
CRT (Cathode Ray Tube)
LCD (Liquid Crystal Display)
TFT (Thin Film Transistor)
LED (Light-Emitting Diode)



Projektor:

A számítógép képernyőjén megjelenő kép 
nagy méretben történő kivetítésére alkalmas 
berendezés

A projektorra jellemző adatok

Fényerő

Kontrasztarány

Technológia

http://hu.wikipedia.org/wiki/CD
http://hu.wikipedia.org/wiki/CD


Nyomtató:

Digitális adatokat megjeleníti nem 
elektronikus formában (általában papíron)

Minőségét a DPI szám (Dot Per Inch) jellemzi

Sebessége: lap/perc

Fajtái: Tintasugaras, Lézer,
Mátrix, Hőnyomtató …



Hangszóró:

Elektromos jelet hanggá alakítja

Az aktív hangszórók jelerősítő
elektronikával vannak
egybeépítve



BE- és KIMENETI ESZKÖZÖK



Be- és Kimeneti perifériák:

Érintőképernyő

Fejhallgatós mikrofon

Merevlemez

Pendrive

Játékvezérlők (kontroller, kormány…)



Érintőképernyő:

Elektronikus grafikus megjelenítő 
eszköz

Érzékeli az érintés jelenlétét és 
pontos helyét 

Okostelefonok, tabletek, 
terminálok, digitális táblák,
okosórák…



Fejhallgatós
mikrofon

Kormány

Kontroller



Adathordozók



Merevlemez (HDD):
Adattároló berendezés

Az adatokat egy mágnesezhető réteggel 
bevont, forgó lemezeken tárolja

Lehet számítógépbe épített
vagy hordozható

Tárolókapacitása nagy



Merevlemez (HDD):
A meghajtót és a lemezt egybe építették.

A lemez fémből készül, melynek felülete 
mágnesezhető anyaggal van bevonva

Nagykapacitású, gyors elérésű háttértár. 
Többnyire rögzített, nem cserélhető.
A számítógép vagy laptop házában van.

Létezik belőle hordozható változat is  USB



Merevlemez (HDD):



Szilárdtest meghajtó (SSD):

SSD = Solid State Drive

Tartós állapotú meghajtó vagy más néven 
szilárdtestmeghajtó (félvezetős memóriát használó 
adattároló eszköz)

Az SSD egy olyan, mozgó
alkatrészek nélküli
adattároló eszköz, ami
a memóriában tárolja
az adatot.



Floppy
A hajlékony lemezek valóban

hajlékonyak, kör alakú műanyag korongok.
A lemezeken az adatokat mágneses jelek 
segítségével tárolják.

A hajlékony lemezek kezeléséhez
meghajtó egységet építenek a gépbe. 



Optikai lemezek 
CD – DVD – Blu-Ray

A lemezek mérete általában: 120 mm 

Egy közönséges DVD élettartama, jó tartási 
körülmények közt 10-15 év. Érdemes fénytől 
védett, hűvös, páramentes helyen tartani őket.

CD ≈ 700 MB

DVD ≈ 4,7 GB

Blu-Ray ≈ 25 GB



Optikai lemezek 
Az adatok kör alakú lapon helyezkednek el

Az adatok kiolvasása
lézerfény segítségével történik

A CD alját fényvisszaverő
anyag borítja. Ebbe éget a
lézersugár mikroszkópikus
méretű lyukakat



Pendrive: (Flashdrive)

Könnyen hordozható adattároló

USB-csatlakozóval egybeépített flash
memória

Tárolási kapacitása rohamosan
nő: 8 MB - 256 GB

Képes akár hosszú évekig is
megőrizni az adatokat

Nem tartalmaz mozgó alkatrészt



A jövő perifériái:
G-speak: gesztusokkal és 

hanggal irányított
számítógépes platform

VR (Virtual Reality)

AR (Argumented Reality)

További új technológiák, még 
folyamatos kísérleti fázisban 
vannak…



Egy kis érdekesség
Monitorok, billentyűzetek és egerek nélkül tökéletesen 
üzemelő szerverterem…


