
• Alfa-numerikus billentyűk

• Funkció billentyűk

• Vezérlő billentyűk

• Kurzor blokk

• Numerikus billentyűzet





DIN szabványú tuchel csatlakozó

Már nem használják.

USB csatlakozó

PS2 csatlakozó

A billentyűzet lehetséges 

csatlakozásai



ASCII 852 kódtábla







A billentyűzet  
 
Adatok bevitelére szolgáló elsődleges input periféria. 
Két legelterjedtebb típusa volt korábban a 101 és a 102 gombos változat, manapság 
a 105 és a 108 gombos, illetve a multimédiás billentyűkkel kiegészített változata a 
használatos. 
Működése: Bármely billentyű lenyomása egy speciális, a gép által azonosítható jelet 
(kódot) vált ki. Az egyes billentyűkhöz tartozó kódok megváltoztathatók, így a 
billentyűzethez tetszőleges jelkészlet rendelhető. 
 
Részei: 
 
- alfanumerikus billentyűzet 
- kurzorblokk 
- kurzorblokkal kombinált  
 numerikus billentyűzet 
- vezérlőbillentyűk 
- funkcióbillentyűzet 
 
Az egér (mouse)  Pozícionáló eszköz 
 
Az egér speciális adatbeviteli eszköz. Szimbólumokat jelölünk ki vele. 
Korábban egy gumírozott golyó manapság valamilyen optikai érzékelő észleli az 
egér alján, az egér alatti felület elmozdulását. Ennek megfelelően mozdul el az 
egérkurzor a képernyőn. 
Az egér feladata: segítségével a képernyőn található szimbólumokból választhatjuk 
ki azokat, amelyek egy-egy műveletet indítanak el, vagy különféle beállításokat 
végeznek. 
Az egér a grafikus felhasználói felületek nélkülözhetetlen eszköze. (WINDOWS) 
Használata felgyorsítja és megkönnyíti a kommunikációt a felhasználó és a gép 
között. Csatlakozhat a COM1, PS2, vagy USB csatlakozón keresztül. 
(További pozícionáló eszközök pl.: érintőpad, fényceruza, hanyattegér) 
Osztályozás felépítés szerint: 
- elektromechanikus egér 
- optomechanikus egér 
- csak optikai 
 
A monitor 

 
Elsődleges output periféria. 
A kép felbontható pontok halmazára. Egy képpont, azaz pixel három 
színösszetevőből áll. A pirosból, a zöldből és a kékből. A rengeteg képpont ezekből 
a színekből keveri ki az összes színt. 
Ez az úgynevezett RGB rendszer, a Red (piros), a Green (zöld) és a Blue (kék) 
 
 

 
A monitor legfontosabb tulajdonságai: 
 
Felbontóképesség: Ez azt jelenti, hogy a monitor hány képpontot képes 
megjeleníteni egymás mellett egy sorban és egymás alatt egy oszlopban. 
Régebbi típusok: 

Elnevezés Felbontás 
Legnagyobb 
színmélység 

Hercules 720x348 2 szín 

CGA 640x200 2 szín 

CGA 320x200 4 szín 

EGA 640x350 16 szín 

Napjainkban használatos típusok: 

Elnevezés Felbontás 
Legnagyobb 
színmélység 

VGA 640X480 256 szín 

* SVGA 800X600 

16 millió szín 
* XGA 1024X768 

* SXGA 1280X1024 

UXGA 1600X1200 

full HD 1920x1080  

 
A monitor típusok működési elv szerint: 

 CRT: Cathode Ray Tube (Katódsugárcsöves monitor 

 A monitorok másik típusa folyadékkristályos (LCD: Liquid Crystal Display), 
ezek a lapos monitorok.  

 Az LCD technika továbbfejlesztésével megjelentek az úgynevezett TFT (Thin 
Film Transistor) technológiával készült kijelzők. 

 Gázplazmás (hasonló a plazma TV-hez) 

 LED-es 
A monitorokon megjelenő képet a számítógépbe épített grafikuskártya állítja elő. 
 
A monitor mérete: A monitor képátlójának a méretét jelenti. Inch-ben vagy coll-ban  
szokás megadni. A két mértékegység ugyanaz. Egy inch vagy coll = 2,54cm. Egy 
mai modern 19”-es monitornak tehát (4:3-as képarány esetén) kb. 48,2cm a 
képátlója, azaz a mérete. 
Manapság már többnyire csak a 16:9-es képarányú monitorok kaphatóak. A régebbi 
típusok 4:3-as képarányúak. 
Képarány pl. 16:9 = 16 egység széles, 9 egység magas a kép. 
A 4:3-as aránynál 4 egység volt a szélesség, 3 a magasság. Tehát a magasság a 
¾-e volt szélességnek. Pl a 30cm magas monitor 40cm szeles. 
 
 
 
 
   pixel (képpont) felépítése 
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