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Az adatokfeldolgozasa 
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A kozpontifeldolgozo egyseg (processzor) 

A kozponti feldolgozo egyseg 

A szamitogep eseteben a programok altal eloirt al~oritmus: Vi 
kozponti feldolgozo egyseg vegzi. Ez egy viszonyla~ kismeretli 
a szamit6gep dobozaban, az un. alaplapon talalhat6. 

A kozponti feldolgoz6 egyseg ket fo feladatot lat el. Egyfelol vezerli a 
elemet, masfelol elvegzi a sziikseges szamftasokat. Sok szempontb6l 
tehat az emberi a ra, de att61 elteroen gondolkodni me nem tud. 

Egy mikroprocesszor kivi.ilrol es beli.ilrol. 
Mi/yen processzor van az a/ta/ad hasznalt szamit6gepben? 
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A kozponti feldolgoz6 egyseget szoktak processzornak, vagy angol neve alapjan 
CPU-nak is nevezni. (A kozponti feldolgoz6 egyseg angol neve ugyanis Central 
Processing Unit, ejtsd: szentral proszesszing junit.) 

Integralt aramkorok 
Ma a kozponti feldolgoz6 egyseg egy 

ugynevezett integralt aramkor, roviden IC. 
Gyakran nevezik chipnek (ejtsd: csip) is. 

Az integralt aramkorok kis helyen na-
gyon sok alkatreszt tartalmaznak. Ezeket 
nem egyenkent helyezik az IC-be, hanem 
az egeszet egyben gyartjak. Ennek koszon-
heto, hogy az igen pici aramkori elemek 
nagyon kozel helyezhetok el egymashoz. 
Egy mai CPU peldaul koromnyi feliileten 
tobb szazmilli6 aramkori elemet is tartal-
mazhat. 

Ezen az /C,n ~gat az aramkort is /i 
juk egy kis ablakban. 1
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Mire szolgalnt!Jk_a /abak? 
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Az adatokfeldolgozasa -
1' 1agat az aramkort egy kemeny ,, . 

je!legzetes m6don ,,labakkent" jele:~~nyag tokba helyezik, amelyen a kivezet , k 
kapcsolatot a tobbi elektromos alk t , meg. Az IC tehat ezekkel a Iabakkal t et~e , , a resszel ar Ja a 

Integralt aramkorokkel ma ma' · : r szmte mmden k " 
lalkozhatunk, pl. radi6keszillekbe ,,o os elektronikus eszkozben ta-, , , , n, automata mos6 , b 
Ugyamgy a szam1togep egyes re'szei'b . h" gep en, mobiltelefonban stb en 1s c 1pek , 'k · 
egerben, a billentyuzetben, a nyomtat 'b veg~i az adatok feldolgozasat: az 
· · · t 'l , 0 an stb. A korabban ' · na 1S 10 egra t aramkorokbol all. mar meg1smert memo-

A CPU az alap/apon, egy ventilator alatt he/yezkedlk el. 
Mukodes kozben ugyanis melegszik, ezert huteni ke/1. • 

Kerdesek, feladatok 

Egy IC felnagyftott reszlete. 

1. Mi a kozponti feldolgoz6 egyseg feladata? Hol helyezkedik el a szamit6gep bel-
sejeben? 

2. Foglald ossze, hogy mi az integralt aramkor! Hogyan magyaraznad ezt el a 
nagyszi.ileidnek? 

3. Mit gondolsz, mi lehet a szerepe az integralt aramkornek egy automata mos6-
gep eseteben? 

4. Mire szolgal a szamit6gep mem6riaja? Hogyan nez ki? Lapozz vissza a konyv 
megfelelo oldalara, es hasonlitsd ossze az el6z6 oldalon levo keppel! 

5. Az integralt aramkorok egy jellemzo adata, hogy milyen kozel vannak egymas-
hoz az aramkori elemek. Egy tipikus ertek a 45 nm (nanometer). Jarj utana, 
hogy mekkora tavolsag lehet ez! 

6. A kozponti feldolgoz6 egyseget gyakran a szamit6gep agyanak is szoktak ne-
vezni. Ez a hasonlat reszben igaz, reszben nem. Miert? 
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