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Hardverek
A számítógép alkatrészei 

és tartozékai

HARDVER
Hardver (hardware) alatt

a számítógépünk fizikailag megfogható 
részeinek összességét értjük.

A számítógépünk
alkatrészeinek
gyűjtőneve
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SZOFTVER
A szoftver (software) alatt a 

számítógépünket működtető, vezérlő 
programok összességét értjük.

Programok,
alkalmazások,
játékok gyűjtő neve

SzámítógépházMi van a képen?

Számítógép alkatrészeinek 
védelme.

A felhasználó védelme az 
áramütés ellen.

Mi a feladata?
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TápegységMi van a képen?

A számítógép alkatrészeinek 
áramellátását biztosítja.

Az elektromos hálózat 
energiáját átalakítja a 
rácsatlakoztatott eszköz által 
megkívántra.

Mi a feladata?

AlaplapMi van a képen?

Általános rendszerek biztosítása, amelyek lehetővé teszik a 
számítógépek részegységeinek működését és az azok közti 
kommunikációt.

Mi a feladata?

Egy olyan integrált áramköri lap, ami fizikai kapcsolatot teremt a legalapvetőbb alkatrészek 
között. 

• processzorfoglalat 

• RAM memóriahelyek,

• ROM BIOS (csak olvasható 
memória, amely tápfeszültség 
nélkül is megőrzi tartalmát),

• akkumulátor vagy elem CMOS 
RAM (statikus memória),

•bővítőkártya foglalatok,

•belső és külső csatolók stb.

Milyen rendszereket 
tartalmaz?

Az alaplap tartalmazza a számítógép működéséhez szükséges áramköröket és ezen 
helyezkednek el a legfontosabb egységek, valamint több különböző méretű és alakú 
csatlakozó hely.
Alapjában határozza meg a számítógép minőségét.
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ProcesszorMi van a képen?

A számítógép „agya”, azon 
egysége, amely az utasítások 
értelmezését és végrehajtását 
vezérli.

Műveletvégzés azokkal az 
adatokkal, amelyek a 
memóriában találhatók.

A számítógép teljesítményét 
jelentősen befolyásolja a 
processzor tulajdonsága, mérete. 

Mi a feladata?

Összetett elektronikus áramkör. Egy szilícium kristályra integrált, sok 
tízmillió tranzisztort tartalmazó digitális egység.

CPU (angol: Central Processing Unit – központi feldolgozóegység) 

ProcesszorhűtőMi van a képen?

A processzort hűti.

A processzor működése közben 
hőt termel, ezért hűteni kell.

A hűtő jobb illeszkedését paszta 
biztosítja.

A túlmelegedett processzor 
hibásan működik, vagy leáll.

Mi a feladata?
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Memória - RAMMi van a képen?

Egy-egy program indítása után a 
program vagy annak egy része ide 
töltődik be, s a végrehajtás is innen 
történik .

Csak átmenetileg tárolja az adatokat, a 
gép kikapcsolásakor ezek az adatok 
elvesznek. 

A számítógép teljesítményét jelentősen 
befolyásolja a RAM mérete, minél több 
van belőle, a számítógép annál 
gyorsabb lesz. 

Az alaplap típusa meghatározza, hogy 
maximálisan hány MB memória és 
milyen típusú használható. 

Mi a feladata?

Írható és olvasható memória.

(Random Access Memory=tetszőleges elérésű memória)

WinchesterMi van a képen?

Adatok tartós tárolása.

Az adatokat kettes 
számrendszerben tárolja.

Mi a feladata?

Merevlemez HDD

Hard disk drive, rövidítése HDD

Kettő hatványai

20 = 0

21 = 1

22 = 4

23 = 16

24 = 32

25 = 64

26 = 128

27 = 256

28 = 512

29 = 1024

A merevlemezes egység.
Több egymás felett elhelyezkedő, 
mágneses réteggel bevont, könnyűfémből 
készült korong alakú lemezt tartalmaz.
Az adatokat író-olvasó fej segítségével 
lehet elérni.
Jellemző adata a tárolókapacitás. (GB, TB)
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AdatkábelekMi van a képen?

A számítógép részei között 
összeköttetés, az adatáramlás, 
biztosítása.

Régebbi csatolók pl. IDE.

Újabb csatolók pl. SATA.

A számítógép működésének a 
sebességét befolyásolja, milyen 
gyorsan áramlanak az adatok.

Mi a feladata?

Hálózati kártya - vezetékesMi van a képen?

Számítógépek összeköttetését 
biztosítja kábel segítségével.

Hálózati kábelt csatlakoztatunk 
rá. Az adatok kábelen át 
áramlanak.

Internet elérés biztosítása.
(Internet – Földbolygó méretű 
hálózat)

Mi a feladata?
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Hálózati kártya - vezeték nélküli - WLANMi van a képen?

Számítógépek összeköttetését 
biztosítja vezeték nélkül.

Levegőben történő 
adattovábbítás.

Internet elérés biztosítása.
(Internet – Földbolygó méretű 
hálózat)

Mi a feladata?

VideókártyaMi van a képen?

Képi megjelenítés.

A számítógép által küldött képi 
információkat feldolgozza, és egy 
megjelenítő egység számára 
értelmezhető jelekké alakítja.

Monitort csatlakoztatunk rá.

Mi a feladata?
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HangkártyaMi van a képen?

A hangképzés.

Hangszórót, fülhallgatót, 
mikrofont csatlakoztathatunk rá.

Mi a feladata?


