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ismerd meg!

A PC – vagyis a személyi számítógép

XV. rész

A billentyűzet
A billentyűzet (keyboard), vagy más elnevezéssel a klaviatúra a számítógép legfonto-

sabb és egyben legrégebbi információbeviteli eszköze. A billentyűzettel visszük be a
számítógép működését irányító utasításokat, valamint az általa feldolgozandó adatokat.
Ha a számítógépet nem úgy állítottuk be, hogy egy másik adatbeviteli eszközt tekintsen
bemeneti információforrásnak, akkor a bemeneti adatokat a billentyűzet felől várja. A
könyvelői-, nyilvántartói- és a szövegszerkesztő-programokban a billentyűzet játssza a
legfontosabb szerepet. A grafikus operációs rendszerek elterjedésével, nélkülözhetetlen-
né vált egy másik bemeneti egység is – az egér –, de a billentyűzet továbbra is alapvető
maradt. Jelentőségét onnan is láthatjuk, hogy billentyűzet nélkül a számítógép nem indul
el és a záró kulcs többnyire nem csinál mást, mint lekapcsolja a billentyűzetet, így ille-
téktelen felhasználók nem működtedhetik a számítógépet.

A billentyűzetnek két fontos jellemzője van: a rajta elhelyezkedő billentyűk száma és
a billentyűk kiosztása (1. ábra). Idővel a bilentyűk számát megnövelték. A régebbi, AT
típusú gépek billentyűzete csak 84 billentyűvel rendelkezik, az újabb XT típusú gépek
bilentyűzete már 101, 102 vagy még ennél is többel. A billentyűk kiosztása általában a
nyelvi sajátságokhoz kötött. Például a magyar billentyűzeten eleve megtaláljuk az ékeze-
tes karakterekhez tartozó billentyűket is.

1. ábra. A billentyűzet és funkcionális csoportjai

1.  A billentyű gombok funkciói
A billentyű gombokat az alábbi funkcionális csoportokra oszthatjuk fel:
Alfanumerikus billentyűzet (írógép billentyűzet). Ezt a főcsoportot az írógépeken megszo-

kott elrendezésű és működésű billentyűk alkotják. Az idetartozó billentyűk a kis- és
nagybetűk, számok valamint az írásjelek bevitelét teszik lehetővé. Egy betű- vagy egy
számbillentyű egyszerű leütésével a megfelelő kis betűt ill. számot vihetjük be a gépbe. A
„Shift” váltó- vagy módosítóbillentyűvel a kisbetűket nagybetűkké alakíthatjuk át, ill. a
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számok esetében, az adott szám feletti írásjelet érjük el. A „Caps Lock” billentyű bekap-
csolásával a betűk megjelenítése fordítva történik, vagyis folyamatosan nagybetűket
írunk, kivéve amikor a „Shift” billentyűt lenyomva tartjuk. Ilyenkor a nagybetű helyett
kisbetűt kapunk. A szám- és az írásjel billentyűk esetében a „Caps Lock” billentyű ha-
tástalan. Olyan billentyűzettel is találkozhatunk, amelynek a jobb alsó sarkában van egy
harmadik jel is. Ezt az „Alt Gr” (grafikus Alt) billentyűvel együtt lehet előhozni. A bal
oldali „Alt” billentyű, valamint a két „Ctrl” billentyű, váltó- és szoftverfüggő vezérlő
billentyűk. Ezek csak akkor hatásosak, ha egy karakterrel együtt nyomjuk, használjuk.
Gyakran egy kis kalap ( ^ ) jelöli a Ctrl-t, így például, ha ^D jelöléssel találkozunk, az a
Ctrl+D-t jelenti. Az „Alt” nyomva tartásával és numerikus billentyűk segítségével be-
táplált számmal egy karakter ASCII kódját érhetjük el. Így például: az „a” betűt Alt+97
kombinációval, vagy a szóközt („Space”) az Alt+255 együttessel.

Az említetteken kívül ebben a csoportban megtalálhatjuk az „Enter”, a „Back
Space” valamint a „Tab” (tabulátor) billentyűket is. Az „Enter” a legfontosabb
billentyűk egyike, parancs- és sorlezáró hatása van. A „Back Space” egy karakter vissza-
felé törlésére szolgál, míg a „Tab” billentyűvel a sorokat szabályos darabokra osztó ún.
tabulátor helyek között ugorhatunk.

Numerikus billentyűk. Abban az esetben, ha sok számot szeretnénk a számítógépbe be-
táplálni, akkor kényelmesebb az erre a célra tervezett numerikus részt használni. Ez a cso-
port a billentyűzet jobb oldalán található. Itt a számok és a műveleti jelek a számológépek-
hez hasonlóan négyzetes alakban vannak elrendezve. A gyors adatbevitel érdekében itt is
találhatunk egy „Enter” billentyűt. A numerikus billentyűknek van egy másik működési
üzemmódja is, amelyben kurzorvezérlőként használhatók. Amikor a „Num Lock”
billentyű numerikus űzemmódra kapcsol, akkor a kettős feliratozású gombok számokként
viselkednek, ha a numerikus űzemmód ki van kapcsolva, akkor vezérlő billentyűk szerepét
töltik be. A numerikus üzemmódot a „Num” kijelző kivilágított állapota jelzi.

Funkció billentyűk. Az írógép billentyűzet felett helyezkednek el a programozható-,
vagy más néven a funkcióbillentyűk. Ezzel a tizenkét (F1 … F12) billentyűvel az éppen
futó programunkban a gyakori felhasználásra kerülő vezérlési műveleteket hajthatjuk
végre. A funkcióbillentyűk szerepe programonként változik és egy vezérlési művelet
elvégzése csak egy gombnyomásba kerül. Bármely program leírásában megtalálhatjuk az
adott funkcióbillentyűhöz rendelt vezérlési műveletet. Rendszerint az F1 billentyű a súgó
(Help) előhívását eredményezi. A csoport bal oldalán külön helyet kapott az „Esc”
(Escape) billentyű, ezzel vissza lehet lépni egy nem kívánt helyről.

Vezérlő billentyűk. A billentyűzetek több beépített vezérlő funkcióval rendelkeznek. A
vezérlő billentyűk csoportja a billentyűzet közepén helyezkedik el. A „Print Screen” hatására
kinyomtatásra kerül az aktuális képernyőtartalom, ha előzőleg nyomtatót csatlakoztattunk a
számítógéphez. A „Pause” billentyű hatására általában a program futtatásában egy szünetet
iktathatunk közbe, vagyis a program futtatását egy ideig megszakíthatjuk. A „Delete” gomb
a kurzor utáni (vagy a kurzor helyén lévő) karaktert törli. Az „Insert” billentyű a felülíró- és
a beszúró üzemmód között vált. A kurzort a kurzorvezérlő – nyilakat ábrázoló –
billentyűkkel mozgathatjuk a képernyőn. A kurzort a nyíl irányában egy karakternyit vagy
egy sornyit mozdíthatjuk el. A kurzorral még a következőképpen is ugorhatunk: a „Home”
billentyűvel a sor elejére, az „End” billentyűvel a sor végére, a „Page Up”-al egy lappal
fennebb és a „Page Dow n”-al pedig egy lappal lennebb.

Az újabb számítógépek billentyűzetén találhatunk olyan vezérlőbillentyűket is, ame-
lyek a Window s operációs rendszerének a „Start” vezérlőgomb funkcióját és az egér jobb
oldali nyomógombjának szerepét töltik be. Ezek, eltérően a többi vezérlőbillentyűtől, az
írógép billentyűzet csoportban kaptak helyet. Ugyancsak az újabb számítógépek
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billentyűzetén olyan vezérlő gombokat is láthatunk, amelyekkel a gép táplálási üzemmódját
vezérelhetjük. Így a „Pow er” gombbal a gépet kikapcsolhatjuk, a „Sleep”-el takarékos
üzemmódba kapcsolhatjuk és a „Wake Up” gombbal a takarékos üzemmódból a gépet
feléleszthetjük. Ez a három gomb rendszerint a funkció billentyűk felett kap helyet.

2.  A billentyűzet működése
A billentyűzet egy önálló, miproprocesszoros egységet tartalmaz (2. ábra), amely a

számítógép központi processzorát tehermentesíti. A legfontosabb feladata, hogy figyelje a
billentyűgombok állapotát és azonosítsa a felhasználó által lenyomott gombot. A gombok
azonosítását a billentyűzeten elfoglalt helyük szerint végzi el. Áramköri szempontból a
billentyűzet gombjai egy 4 x 23-as mátrixban helyezkednek el. Bármelyik gomb megnyo-
mását a mátrixban elfoglalt sor és oszlop meghatározásával  érzékeli.  A sorvonalak logikai
1 szinten vannak, egy kivételével, amelyet a processzor 0 logikai szintre helyez úgy, hogy
ezzel folyamatosan végigpásztázza az összes sort. Egyúttal figyeli az oszlop-vonalakon
megjelenő logikai szinteket és abban az oszlopban, amelyben lenyomott gombot talált, ott
0 logikai szintet érzékel. A processzor tudja, hogy melyik sor volt éppen 0 logikai szinten,
így a lenyomott billetyűgomb egyértelműen meghatározható. A billentyűk értelmezése a
különböző típusú billentyűzetnél nagyon hasonló. Minden gombot egy belső, ún. SCAN
kód határoz meg. A processzor a lenyomott gomb kódját egy speciális soros vonalon
továbbítja a számítógépnek. Ezután a számítógép az alaplapon elhelyezett áramkörök
segítségével dekódolja az eseményt, és az operációs rendszer a SCAN kódú karaktert
ASCII kóddá alakítja át. Ezt a monitorvezérlő kártya a megadott kódlap (CODE PAGE)
alapján értelmezni tudja. Tehát a billentyűzet a számítógépet csak arról informálja, hogy
talált lenyomott gombot, arról viszont nem, hogy arra mi van ráírva. Így egy
billentyűgombnak több jelentése lehet az éppen érvényben lévő állapottól, valamint a vele
együtt megnyomott funkcióváltó billentyűtől függően. Ha egy billentyűt huzamosan, adott
időn túl lenyomott állapotban tartunk, akkor a processzor a kódot automatikusan ismételi.

2. ábra. A billentyűzetvezérlő áramkör vázlatos kapcsolási rajza

Jelentős különbség van az IBM PC XT valamint az AT változatokhoz használható
billentyűzet adatátviteli lehetőségei között. A PC XT billentyűzet csak a gombokhoz
rendelt kódokat küldi tovább a gépnek. Az AT billentyűzet az előbbinél többet tud – a
számítógép álatal küldött parancsokat is képes fogadni. Ezekkel a kijelzők állapotát, a
gépelési sebességet és az üzemmódot állítja, valamint a billentyűzetet letiltja vagy vizs-
gálja. Például a „Caps Lock” állapotát kijelző LED-et nem a billentyűzet kapcsolja be
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automatikusan, hanem a számítógép állítja be a „Caps Lock” lenyomására válaszul. A
kétirányú adatforgalom segítségével az esetleges átviteli hibákat lehet érzékelni és az
átvitel megismételhető. Detektálhatja a billentyűzet hibáját (így például egy beragadt
gomb) és magát a billentyűzet típusát is.

Másik fontos tényező a billentyűzet nyelve, melyet szoftveres úton nekünk kell be-
állítani. Ez azért lehetséges, mert a billentyűzet csak a megnyomott billentyű SCAN
kódját továbbítja a gépnek. A Windows típusú operációs rendszereknél a többféle
billentyűzet-kiosztás között  kényelmesen tudunk váltani (például az amerikai, magyar és
román között).

A nyomógombok többféle megvalósítási kivitelével találkozhatunk. A továbbiakban
nézzünk meg néhány ismertebb kivitelt:

- Mikrokapcsolós nyomógombok. Ezek jól bírják a mostohább körülményeket is.
Lenyomáskor és felengedéskor is egy jellegzetes kattanó hangot hallatnak. A gomb le-
nyomásához meglehetősen nagy erő szükséges. Hátránya, hogy a kapcsolók könnyen
beragadhatnak, az érintkezők és a rugók eltörhetnek. Ezek javítása szinte lehetetlen.

- Nyomtatott huzalozású nyomógombok. A kapcsoló kontaktusait (sor- és oszlop-
vezetékek) egy nyomtatott ármaköri lemezen alakítják ki, fésűszerűen. A fésű fogai
érintkezés nélkül hatolnak egymásba. Ha megnyomjuk a gombot, akkor egy vezető
anyagból készült érintkező lapka rövidre zárja a két kontaktust. Ennek a módszerenek
két kivitelezési formája van.
Az egyiknél a mozgó érintkezőket egy
rugó nyomja visza alaphelyzetbe. Az
ilyen billentyűzetek nyomógombjainak
működtetése meglehetősen zajos, de
kivitelezése egyszerű és olcsó. Még
olcsóbb a másik megoldás, amely
egyúttal a legelterjedtebb is (3. ábra).
Itt egy szilikon gumiharangot alkal-
maznak, amelynek a közepébe egy
rugalmas vezető pasztillát építettek be.
A gomb alaphelyzetbe való állításáról
maga a gumiharang és még egy rugó is
gondoskodhatik. A megoldás hátrá-
nya, hogy miután a gumi elfárad, ak-
kor rendszerint elreped. Ilyenkor az
érintkezés és a gomb alaphelyzetbe
való állítása (a gomb beragad) bizony-
talanná válik.

3. ábra.
A gumiharangos nyomógomb szerkezete

a).  elölnézet
b). a kontaktusok felülnézete

- Érintkezés nélküli billentyűzetek. Ezeknél a nyomógomb elmozdulását vagy induk-
tív, vagy Hall effektus segítségével érzékelik. Az induktív érzékelőket úgy valosítják meg,
hogy a nyomógombok alatt, a billentyűzet nyomtatott áramköri alaplapjára egy-egy kis
tekercset integrálnak, amelyek egy-egy rezgőkörnek az elemei. A nyomógombra egy kicsi
mágneses anyag van rögzítve. Ha ezt az anyagot közelítjük a tekercshez, akkor a tekercsnek
az induktivitása megváltozik, ezzel a rezgőkör frekvenciája is megváltozik és ennek érzé-
kelésével meghatározható a gomb helye. A Hall effektus esetében, a billentyűzet alaplapján
apró Hall érzékelők vannak, a nyomógombokon pedig kis méretű állandó mágnesek. Ha a
mágnes a Hall-elem felé közelít, akkor azon átfolyó áram nagysága megváltozik. A Hall
effektus segítségével működő billentyűk meglehetősen drágák, viszont az élettartamuk
hosszabb, mint a kapcsolós vagy a gumiharangos kivitelezésűeké.
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A billentyűzet a számítógéppel a gép alaplapján levő, erre a célra kialakított csatla-
kozón keresztül kommunikál. A hagyományos billentyűzet csatlakozója az audió csatla-
kozókhoz hasonló. Az újabb billentyűzeteknél PS/2, vagy USB (Universal Serial Bus)
típusú csatlakozókkal találkozhatunk.
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Kaucsár Márton

Kozmológia
IV. rész

Kepler „geometrikus” világa
Johannes Kepler (1571–1630) német csillagász és matemati-

kus hőn vágyott arra, hogy felfedezze az igazi kozmikus rend-
szert. Sok szempontból hajlott a miszticizmusra – a szíve
mélyén püthagoreous volt –, és hitt abban, hogy pusztán el-
mélkedései útján megsejtheti a Világegyetem szerkezetét .
Ugyanakkor a legtöbb misztikussal szemben egészséges néze-
tei voltak a megfigyelésekről, noha hitt az asztrológiában is,
sőt maga is gyakorolta azt. Johannes Kepler

Kepler rendelkezésére állt Tycho hatalmas észlelési anyaga, amelynek pontosságában nem
kételkedett. Eleinte Kopernikusz rendszerét kívánta tökéletesíteni, amelyet elfogadott, de
ahogy a deferensek és epiciklusok rendszerével egyre kevésbé tudta megmagyarázni az
észlelések eredményeit, más elméletek felé fordult. Lényegében a Tycho Brache által felhal-
mozott tömérdek észlelési adat vezette el Keplert a helyes válaszhoz. Ő igen komolyan és
nagy kitartással hitte, hogy a bolygórendszer geometriai elvek szerint van elrendezve.

Elvetette az évezredes körpálya-forgást, amelyben
semmilyen más görbe nem szerepelhetett, és felállította
első törvényét. Ez kimondja, hogy a bolygók ellipszis alakú
pályán keringenek a Nap körül, amely ezeknek az ellipsziseknek
az egyik gyújtópontjában van .

Kutatásai eredményekén sikerült megállapítania a
bolygók pálya menti mozgásának alaptörvényeit . Máso-
dik törvénye szerint a Naptól a bolygóhoz húzott egyenes
szakasz, a vezérsugár egyenlő idők alatt egyenlő területeket súrol.

Ennek azonnali következménye, hogy a bolygók a Nap közelében gyorsabban, míg a
naptól eltávolodva lassabban haladnak pályájuk mentén.


