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Tények, érdekességek az informatika világából 

A tabletgépekről 
 A táblagép vagy tablet PC hordozható számítógép, amelyet leginkább tartalom-

fogyasztásra fejlesztettek ki. Ezeknek az eszközöknek a legfeltűnőbb jellegzetes-
sége a lapos, palatáblára emlékeztető formai kialakítás és méretarányok és ezzel 
együtt az igen nagy kijelzőfelület, amely az eszköz előlapjának több mint 75%-át 
is elfoglalhatja (pl. 12×16 cm-es képernyő és 13×19 cm-es keret); ez a kialakítás 
a felhasználói élmény növelését hivatott fokozni, főleg az audiovizuális tartalmak 
esetén. 

 Hátránya azonban, hogy a kezelhetőséget nehezítik a hiányzó beviteli perifériák, 
pl. tartalomgyártás és szerkesztés esetén. Lényegében tulajdonságai és mérete 
alapján az ún. marokkészülékek (PDA, okostelefonok) és a billentyűzettel ren-
delkező netbookok közé helyezhető. Célja a tényleges hordozhatóság megtartása 
mellett a kényelmes tartalom felhasználáshoz szükséges (minél nagyobb) kijelző 
méret elérése. A táblagép elsődleges kezelési felülete a kijelzőként is funkcionáló 
érintőképernyője, ami a billentyűzettel és egérrel rendelkező számítógépekhez 
képest eltérő felhasználási, fejlesztési és vezérlési (programozási) filozófiát köve-
tel. Leegyszerűsített, táblagépekre szabott alkalmazások által egyes alapvető 
használati funkciók könnyebben vezérelhetőek, mint az ún. „asztali számítógé-
pek” esetén, azonban ezen egyszerű használati módon túllépő igény esetén a le-
hetőségek erősen korlátozottak. 

 A táblagépeknél ma már követelménynek tekinthetők az olyan integrált kiegészí-
tők, mint a vezeték nélküli kapcsolatot szolgáló eszközök: Wi-Fi, bluetooth, 
mobilnet, valamint az olyan hasznos kiegészítők, mint a mikrofon, hangszóró, 
GPS, kamera, giroszkóp, gyorsulásmérő és a magnetométer. 

 Az egyik legátfogóbb meghatározás a következő: a táblagép jelenleg a legna-
gyobb olyan kézben használható személyi számítógép, amely tényleges használat 
közben is mobilisnak tekinthető, kézben használható, speciális támasz (pl. asztal) 
vagy segédeszköz nélkül. 

 Mérete leginkább 7–14 hüvelyk hasznos képátló közé tehető. Nyilván a méret-
trend változhat idővel, de azért ennek rugalmassága behatárolt, hiszen a túl nagy 
készülék elveszíti a könnyen hordozhatóság előnyét a kisebb méretet pedig már 
értelmetlenné teszik a már jelenlévő okostelefonok. 

 Nincsenek éles határvonalak a típusmeghatározásnál, de leginkább különbséget a 
fejlesztési irány és cél alapján tehetünk. 
 Slate táblagép (X86-alapú) lényegében PC-ből fejlesztett kompakt eszköz. 

Ilyen volt a Microsoft 2001-ben bejelentett gépe. Az érintőképernyővel ren-
delkező notebookokat hívják így, mint pl. a Lenovo Yoga nevű gépe. 

 Mobilból fejlesztett (ARM-alapú) PC irányába. Ilyen az iPad. Itt a készülék 
képességei korlátozottabbak, mint a tablet PC esetében, de ez nem feltétlenül 
csak a hardver miatt fordulhat elő, hanem üzletpolitikailag is limitálhatja a 
gyártó által biztosított, egyes PC-k esetén megszokott funkciókat, mint pl. a 
szabad egyéni szoftvertelepítést. Tulajdonképpen nagyra nőtt mobilok ezek, 
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mivel a hardverük (és sok esetben a szoftverük is) nem tér el lényegesen egy 
átlagos mai okostelefontól. (Többek között az Android, BlackBerry, Win-
dows RT, webOS, MeeGo és iOS alapú gépek tartoznak ide.) 

 Tablet PC vagy Hibrid (X86-alapú). Szintén PC-ből fejlesztett, lecsatolható 
billentyűzettel, vagy billentyűzet nélkül forgalmazott gép. Ilyen volt a 
Lenovo X61 Tablet. A Windows 8 alapú tábla PC-k mindegyike ide tartozik 
(a Windows RT viszont nem). 

 A táblagépek alapvetően két csoportra oszthatóak adatkapcsolat szerint: 
 Helyi vezeték nélküli kapcsolat. Ez a táblagépek alapváltozata, ahol a gép 

önmagától helyi Bluetooth, NFC, Wi-Fi, vagy egyéb hasonló kapcsolattal ké-
pes az internethez (és más eszközökhöz is) kapcsolódni, akár a notebookok. 
Ezek a helyi hálózatok rendszerint ingyenesek, de csak rövidtávú hatósugár-
ral rendelkeznek, például egy lakásban, irodában, bevásárlóközpontban, így 
az ilyen gépek is csak ott használhatóak magukban. Közvetlen mobilinterne-
tes hálózathoz általában nem tudnak kapcsolódni, mert az ahhoz szükséges 
modemek telepítőprogramjai nem kompatibilisek a táblagépek operációs 
rendszereivel. 

 Mobilinternetes kapcsolat. Ezek a gépek az előbbi Wi-Fi és egyéb helyi háló-
zatok mellett képesek önmaguktól a 3G, 4G mobilinternethez is kapcsolód-
ni, akár az okostelefonok, épp emiatt ilyen táblagépek kisebb méretű modell-
jei akár telefonként is funkcionálhatnak. Ennek megfelelően a legfőbb ismer-
tetőjegyük a rajtuk lévő SIM-foglalat, ami az előző változatokról hiányzik. 
Ezek a mobilinternetes táblagépek már bárhol használhatóak, viszont a csak 
Wi-Fi-s gépekhez képest jelentősen drágábbak lehetnek. 

 A 2011. év végén a korábban e-könyvolvasókat értékesítő két nagy könyvkeres-
kedelmi online cég, az Amazon és a Barnes&Noble is belépett a táblagéppiacra a 
maguk fejlesztette alsó kategóriás, olcsó készülékükkel. Ez némileg átrendezi a 
piacot, és kezd körvonalazódni egy csatolt szolgáltatásra épült piac is. 2012-ben 
új – főleg szoftvergyártó – piaci szereplők léptek be a táblagép-értékesítők közé 
a Google és Microsoft személyében. Az újraalakuló piac aztán lépésre kényszerí-
tette a Apple céget is, hogy megjelenjen – korábban Steve Jobs által ellenzett – 
kisebb méretű táblagéppel is. A piac évről évre alakul. Az 2012. év végére a táb-
lagép eladások zöme két szegmensre bontható: 
 7"–8" közötti táblagépek. Előnyük, hogy olcsóbbak és mobilisabbak. Az 

Amazon, Barnes&Noble és Google a hardvert közel profitmentesen vagy 
akár veszteségesen adja és csatolt szolgáltatáson profitált. Az Apple pedig 
presztízsokokból van jelen itt. Számos modell ebben a méretben telefonként 
is funkcionál, a telefonálásra még alkalmas méret miatt. 

 9"–11" közötti, már klasszikusnak mondható kategória. Itt jellemző még, 
hogy a hardveren van profit is. Az eladásokat pedig még 2012-ben is az App-
le uralta. 

 A két szegmensben a kiélezett versenynek köszönhetően a hardver felszereltsé-
gében már nem jellemző komolyabb eltérés a nagy gyártók között. 
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 A nagy kereslet miatt a piacon megjelentek még az ún. „olcsó táblagépek”. Ezek 
minőségükben és felszereltségükben jelentősen eltérnek a piacot meghatározó 
termékektől. Gyakori, hogy e termékek eredete bizonytalan. Fejlesztésüket a pi-
acvezető termékekből átvett gazdaságos megoldások jellemzik. 

 Először a mai táblagépekhez hasonlító eszköz a Stanley Kubrick által 1968-ban 
rendezett 2001 Űrodüsszeiában volt látható. Ennek a ténynek felidézése a sza-
badalmi perekben is felmerült az elsőség bizonyításakor. Később a nagy sikerű 
Star Trek filmsorozat állandó kelléke lesz, valamint Douglas Adams alapötlete, 
az interaktív Galaxis útikalauz is a mai táblagépek előfutárának bizonyult. 

 Néhány helyen a táblagép eredetét az érintésérzékeny táblákig vezetik vissza, 
amely már évtizedekkel ezelőtt opcionálisan csatlakoztatható periféria volt. El-
sődleges céljuk ezen tábláknak, hogy lehetővé tegyék a kézi rajzot, írást vagy egy-
szerűen egért kiváltó eszközként működtek a személyi számítógéphez csatolva. 
Az tény, hogy az érintőképernyő ősének tekinthető, de a táblagép fő követelmé-
nye, a mobilitás egyáltalán nem volt cél. Ráadásul az érintőtábla perifériahardve-
rek önálló opcionális eszközként jelen vannak ma is, főleg a tervezőiparban. A 
táblagép-fejlesztésekre ezenkívül számos esetben hatással voltak a PDA-k, lap-
topok és egyes modelleknél az okostelefonok fejlesztésénél szerzett technológia 
tapasztalatok. 

 A kereskedelmi forgalomba kerülő készülékek közül az 1989-ben piacra dobott 
Grid Systems GRiDPAD-ja volt az, ami legjobban egyesítette mindazt, amit 
alapvetően a táblagépekben ma is meghatározónak tartunk, de a 10 hüvelykes ki-
jelző itt még monokróm, és beépített toll segítségével volt lehetőség az adatbevi-
telre. Képességei korlátozottak voltak mai szemmel, és természetesen a technikai 
fejlettség azon időszakában még szó sem lehetett médiakezelésről, de abban az 
időben jóval meghaladta korát. Az első, mai értelemben vett táblagépet a Micro-
soft cég jelentette be 2001-ben, amely 2002-ben került forgalomba, de magas ára 
miatt nem lett sikere és gazdasági bukás volt. Az igazi sikert és áttörést az Apple 
iPad megjelenése hozta 2010-ben. Az Apple már a Microsoft készülékének 
2002. forgalomba hozása után fejleszteni kezdte a maga táblagépét, de a munká-
kat felfüggesztették, amikor az iPhone ötlete felmerült és az erőforrásokat és az 
addigi fejlesztéseket a telefongyártásnál használták fel. Az iPhone sikere után az-
tán újraindult az új termék-szegmens fejlesztése, ami – köszönhetően a tudatos 
tervezésnek és marketingnek – páratlan áttörést hozott. A 2002 és 2010 közötti 
időszakban csak szórványosan jelent meg egy-egy új modell, de az iPad sikere 
után 2010-ben a főbb hardvergyártók piacra dobták a maguk modelljét. Többsé-
gük már az iPad felépítése alapján fejlesztett, ami több szabadalmi perhez is ve-
zetett később. Az erős konkurencia hatására az árak esni kezdtek. 2011-ben – 
korábban e-könyv olvasók piacán vezető szerepet betöltő – Amazon is belépett 
a táblagépek piacára a Kindle Fire táblagépével. Az Amazon piacszerzési mód-
szerének alapja a rendkívül alacsony ár tartása a hardvereladásoknál így, a Kindle 
Fire megjelenésével aláment a korábban lélektaninak számító 200 dollárnak, új 
irányt mutatva a piacnak. Válaszul a konkurens Barnes&Noble is bejelenti saját 
táblagépét. 
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 A táblagépek nem újkeletű termékek a piacon, ám igazán az Apple iPad ébresz-
tette fel az alvó piacot az érdektelenségből. Jó példa ez mind a marketinges, 
mind a technikai szakembereknek is, mert azóta, hogy az iPad megjelent a szí-
nen, szinte mindenki, aki él és mozog, most táblagépet jelent be. 

 A táblagépek alapvetően két oldalról lehet megközelíteni: vagy felhizlalt telefo-
nokként tekinthetünk rájuk vagy pedig összement, billentyűzetét vesztett 
notbookoknak. 

 Ha valaki vásárláson töri a fejét, ne feledje: olcsó húsnak sokszor híg a leve. Le-
gyen benne egy erős, jó esetben 1 GHz-es processzor, 2GB memória és lehető-
leg nagy belső tárhely (ami esetleg bővíthető is) és nem nagyon érhet senkit csa-
lódás. Manapság az Android sláger, és mivel nagyjából illik is a táblagépekhez, 
gyakran alkalmazzák is a gyártók. 

 Mivel ezek nem PC-k, nem lehet csak úgy új operációs rendszert telepíteni rájuk 
és méretüknél fogva nem is bírják töltés nélkül napokig. Érintős felületük vonzó 
és egyszerű kezelést biztosít, viszont a gépelést szokni kell mindenképpen és a 
megfelelő tartást is. 

 

 
 

A http://weblaboratorium.hu/ honlap működtetői így vallanak: „Természettudomá-
nyokkal foglalkozni, majd lépésről lépésre megérteni a világ működését az egyik leg-
szebb dolog, amit az élet nyújthat nekünk.” 

Az oldal átfogó képet nyújt biológia, kémia, elektronika érdekességekről, kísérletek-
ről, tudás és adatbázist fejleszt az említett területekről. Az aktualitásokat Facebook hír-
folyam biztosítja, a fórum segítségével pedig egymással meg lehet vitatatni az egyes téte-
leket, kísérleteket. 

 

 
 

Jó böngészést! 
 

K.L.I. 




