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Informatikai és mobil informatikai
eszközök napjainkban…

Miért legyen hordozható?

Milyen fajtái vannak?
Melyiket válaszam?

MOBIL informatikai eszközök???
De miért legyen hordozható?

• Egyre többen szerették volna az irodában és az irodán kívül is 
használni személyi számítógépüket. 

• Az utazások alatt a hordozható számítógépekkel az e-mailek és 
az üzleti információk az ügyfelek irodáiból, hotelszobákból, de 
még kávézókból is megtekinthetők. 

• Ha pedig éppen nincs úton, a hordozható számítógépet 
használhatja az íróasztalára helyezve, értekezleteken, 
konferenciákon és otthon is. 
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De mi lesz az elektromos energiával?
Honnan lesz rajta Internet?

• Ha elektromos csatlakozóaljzat nélküli helyeken is használja hordozható 
számítógépét, érdemes azonban az akkumulátor-élettartamot is figyelembe 
venni a hordozható számítógép vásárlásakor. 

• Ha olyan laptopra van szüksége, mely az akkumulátor újratöltése nélkül akár 
négy-hat óráig is használható, akkor kifejezetten alacsony 
energiafogyasztásra tervezett hordozható számítógépet érdemes vásárolni.

• A mobil informatikai eszközök szinte kivétel nélkül alkalmasak a vezeték 
nélküli  (Wi-Fi) hálózatokra való csatlakozáshoz, legyen az nyílt (hotspot) 
vagy titkosított (jelszavas) hálózat.

• Legtöbb eszköz esetében azonban lehetőségünk van vezetékkel is csatlakozni 
a hálózatokra, amivel gyorsabb és stabilabb kapcsolat érhető el.

Asztali számítógép – PC (Desktop)

• PC (Personal Computer) = személyi számítógép
• A legújabb asztali gépek rendkívül gyorsak,

másodpercenként több millió számítást képesek elvégezni
• Egy asztali számítógépen rengeteg adatot tárolhatunk,

mivel tárlolókapacitása akár a végtelenségig bővíthető
• Magát gépet nem nehéz fejleszteni, bővíteni:

különböző komponensekből épül fel, melyeket
könnyen cserélhetünk. (moduláris felépítés)

• Külön kell hozzá csatlakoztatunk mindet egyéb
eszközt  PERIFÉRIÁK

• Sok helyet foglal el



2021. 09. 22.

3

Mobil informatikai eszközök??
… az meg micsoda?

• A technika gyors fejlődése a mindennapi
életünkben is sok változást hoz, így van
ez az informatika világában is.

• Az informatikai eszközök köre
jelentősen kibővült.
Kialakult az informatika egy új ága, amelyet mobil informatikának 
nevezünk.

• A mobil informatikai eszközök közé sorolhatunk minden
olyan eszközt, amely a számítógéphez hasonlóan működik,
de hordozható.

Mobil informatikai eszközök

• Az ilyen eszközök rendelkeznek a számítógép
alapvető hardverelemeivel.
Tartalmaznak processzort, memóriát,
kimeneti és bemeneti eszközöket.

• Működésüket általában mobil operációs rendszer
biztosítja. Hordozhatóságuk miatt azonban az
ilyen eszközök nem vagy nemcsak hálózati áramforrásról működnek, 
hanem akkumulátorral rendelkeznek.

• A számítógépes hálózathoz való csatlakozásuk elsősorban vezeték nélkül, 
wi-fi kapcsolaton vagy mobilhálózaton keresztül történik.
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Mobil informatikai eszközök

• A mobil eszközök közé sorolhatók a
laptopok, tabletek, okostelefonok,
e-book-olvasók, okosórák … stb.

• Körük az újabb technológiák és megoldások
fejlődésével rohamosan bővül.

• Használatuk, új technikai megoldásaik a mindennapi életünkre is hatással 
vannak.

Laptop / notebook

• Hordozható számítógépek
• A hagyományos asztali számítógépektől működésükben 

a laptopok térnek el a legkevésbé.
• Operációs rendszereik, szoftvereik az asztali

számítógépekétől nem különböznek.
• Hardverük felépítése is csak annyiban, ami

a hordozhatóság érdekében fontos például
kisebb méretű, alacsonyabb energiaigényű
alkatrészekre van szükségük

• Egy darabból áll
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Okostelefon

• Napjaink egyik legmeghatározóbb mobil eszköze

• Grafikus felhasználói felülettel rendelkeznek,
de se billentyűzetet, se egeret nem használunk
hozzá

• A szöveg bevitelét és a grafikus kurzor
pozicionálását a kijelzőbe épített érintésérzékeny
felületen végezhetjük el

• A kijelzőn a gépeléshez virtuális billentyűzetet használunk

• A telefonban, tabletben különféle mozgásérzékelők vannak, melyek képesek 
érzékelni az elmozdulás irányát, sőt akár a sebességét, gyorsulását is

Tablet (táblagép)

• A tablet vagy táblagép nagyobb méretű
érintőképernyővel rendelkező hordozható eszköz

• Dokumentumok szerkesztésére, hosszabb munkára
kevésbé alkalmas, de nagy képernyője miatt
különböző médiatartalmak kényelmesen megjeleníthetők rajta

• A különböző platformokra rengeteg alkalmazás érhető el:
A legnagyobb kínálattal a Google Play (Android) és az App Store (iOS) 
rendelkezik

• Teljesítmény és felszereltség szempontjából az ilyen gépek széles 
skálán mozognak
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Okosóra / fitnesz karkötő

• Az okosórák legtöbbször a használóik mobiltelefonjaihoz kapcsolódnak.
• Az idő jelzésén kívül számos funkcióval rendelkeznek.

Általában alkalmasak a tulajdonos egészségügyi adatainak, 
sporttevékenységének nyomon követésére, esetleg 
zene lejátszásra, elektronikus fizetésre.

• Jelzik a telefonra érkező hívásokat, üzeneteket
• Bizonyos modellekről hívást is lehet indítani
• Sokféle érzékelő található bennük: mozgás,

sebesség, gyorsulás, GPS, pulzus, véroxszigén…
• Sokféle ár kategóriával találkozhatunk

a tudásuktól függően

Okostévé / Smart TV

• A Smart TV olyan televízió, amely a hagyományos TV-hez képest 
továbbfejlesztett képességekkel rendelkezik a kapcsolódás, tartalom és 
felhasználói élmény tekintetében

• Smart TV készülék egy internetes funkciókkal rendelkező televízió, 
képernyőn megjelenő menürendszerrel, amely a
hagyományos televíziókészülékekhez képest
sokkal fejlettebb műveleteket tesz lehetővé

• Alkalmazások futtatása és telepítése
(YouTube, Netflix … stb.)
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PDA

• PDA (Personal Digital Assistant) = Digitális személyi asszisztens
(másként kéziszámítógép vagy zsebszámítógép)

• kisméretű mobil eszköz, zsebben hordozható
számítógép, főleg személyes információk tárolására és 
feldolgozására szolgál.

• Metalálható rajta pédáuk naptár, címjegyzék,
számológép, óra, jegyzettömb, internetböngésző
és egyéb alkalmazások 

• A gépek többsége érintőképernyőt használ, melyet
kézzel vagy a hozzá adott tollal tudunk vezérelni.

• Erős burkolat és strapabíró kialakítás jellemzi.

E-book olvasó

• Az e-book olvasók a hagyományos könyvek alternatívái.

• A legtöbb papíralapú könyvnél lényegesen vékonyabbak és kisebbek.

• Elektronikus formában tárolják a könyveket, ezért
az ilyen eszközökön akár több könyvespolcnyi
könyvet is magunkkal vihetünk.

• A tabletekkel ellentétben az e-book olvasók
többnyire e-tinta (e-ink) technológiát használnak
a kép megjelenítésére. Ennek jellemzője, hogy
nincs háttérvilágítás, ezért olvasásuk az emberi
szem számára sokkal kíméletesebb, mint a
számítógépeké vagy tableteké

• az akkumulátor készenléti ideje is jelentősen hosszabb.
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Egyéb OKOS lehetőségek?

• Okos virágcserép
• TV okosító (Smart Box)
• Okos kaputelefon
• Okos világítás
• Okos klíma
• Okos fűtés
• Okos hűtőszekrény
• Okos porszívó

• Okos fűnyíró
• Okos kamera
• Okos riasztó
• …
• …
• …

•OKOSOTTHON

Új eszközök, „okos” gépek, 
automatizált háztartások

Telefon

Porszívó

Hűtő
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Kazán vezérlése

Okos otthon A gépek kapcsolatban állnak az okostelefonnal

Automatizált konyha

Új eszközök, „okos” gépek, 
automatizált háztartások

A „da Vinci sebészeti rendszer” 
operáló asztala a robottal

Felderítő drón szúnyog

Megfigyelő drón
Bionikus protézisek

Új technológiák

RFID chip


