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Jaðartæki
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Jaðartæki nefnast einu nafni þau tæki og tól sem hægt er að tengja við tölvuna
til að auka virkni hennar eða virkni tækjanna. Tækin geta verið nauðsynlegur
hluti tölvunnar, ef um borðtölvu er að ræða, en fartölvur hafa alla nauðsynlega
hluti innbyggða. Við báðar gerðir er svo hægt að tengja alls kyns hluti. Í þessum
bæklingi verður farið yfir helstu tæki og tengingar þeirra við tölvuna.
Skjár er tengdur við tölvuna með sérstöku tengi, svokölluðu
VGA-tengi. Samsvarandi tengi er á nánast öllum tölvum, bæði borðog fartölvum. Á einstaka fartölvum eru svokölluð Mini-VGA, en þeim
fylgja yfirleitt millistykki eða snúrur yfir í VGA.
Ef tengja á aukaskjá við tölvu (t.d. fartölvu), birtist það sama á báðum skjám en
hægt er að framlengja upprunalega skjáinn yfir á viðbótarskjáinn með því að:
t)HSJTNFMMBÈVQQSVOBMFHBTLKÈJOOPHWFMKBProperties
t7FMKB 4FUUJOHTøJQBOO  ¢BS TKÈTU ¢FJS TLKÈJS TFN UFOHEJS FSV WJ§
tölvuna, merktir með tölustöfum. Ef þú ert ekki viss hvor er hvor,
hægri-smelltu þá á skjáinn og veldu Identfy.
t 7FMEV WJ§CØUBSTLKÈJOO PH IBLB§V WJ§ Extend my Windows
desktop onto this monitor.
t7FMEVApply og síðan OK.
Skjávarpi – er tengdur á sama hátt og hver annar skjár. Ef um borðtölvu er að
ræða og aðeins eitt skjátengi er á tölvunni, er tölvan tengd beint við
skjávarpann og skjávarpinn við skjáinn.
Lyklaborð – eru til með nokkrum mismunandi tengingum. Við
venjulega PC-tölvu er yfirleitt hægt að nota tvær gerðir,
PS2-tengi og USB-tengi.
Mús - tengist á sama hátt og lyklaborðið en ef notuð eru PS2- tengi, þarf að
skoða merkingar á tengjunum. Þráðlaus lyklaborð og mýs tengjast gegnum
lítinn sendi sem er venjulega tengdur við USB-tengi tölvunnar.
USB-tengio 6OJWFSTBMTFSJBMCVT TUB§MB§SB§UFOHJTFNøFJSJULJUFOHKBTU
-ZLMBCPS§ NâT NZOEBWÏMBS NJOOJTMZLMBS øBLLBSBS J1PE QSFOUBSBS TLBOOBSPH
svo mætti lengi telja. Þetta tengi hefur þann kost að ekki þarf að endurræsa
tölvuna þegar tengja á nýtt jaðartæki, heldur er því einfaldlega stungið í
samband. Þegar tækið er aftengt án þess að slökkva á tölvunni fyrst, er
öruggast að nota aðgerðina Safely remove hardware sem er neðst í
hægra horni skjásins. Það kemur í veg fyrir tap á gögnum, t.d. þegar
WFSJ§FSB§MFTBHÚHOBGNJOOJTMZLMVNF§BøZUKBUØOMJTUZöSÈJ1PE&GFLLJFSV
nægjanlega mörg USB-tengi á tölvunni er hægt að kaupa USB-hub, nokkurs
konar fjöltengi til að bæta úr því.
Minnislyklar og „Flakkarar“ – gagnageymslur sem hægt er að tengja við
USB-tengi tölvunnar. Minnislyklar (USB keys) eru venjulega ekki nema nokkrir
sentimetrar á stærð, taka upp í 2-3 GB af gögnum og oft hengdir á lyklakippur.
.FTU FSV ¢FJS OPUB§JS UJM B§ øZUKB HÚHO NJMMJ UÚMWB  (ÚHOJO FSV BGSJUV§ JOO È
lyklana eins og hverja aðra möppu í stýrikerfinu. Sama gildir í raun um
vøBLLBSBOBi  TFN FSV 64#UFOHEJS IBS§JS EJTLBS  ¢BS TFN
gagnamagnið takmarkast af stærð disksins. Ekki er óalgengt
að svona diskar taki 300 GB. Sumir þeirra þurfa tengingu við
rafmagn en aðrir aðeins við USB-tengi.
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Hátalarar – Heyrnartól – Hljóðnemi
½MM ¢FTTJ ULJ UFOHKBTU IMKØ§LPSUJ UÚMWVOOBS  )MKØ§LPSUJ§ FS OÞ
orðið oftast innbyggt, en var áður sérstakt spjald sem bætt var
við ef þess var óskað. Tenging fyrir hátalara og heyrnartól eru
þau sömu, lítil kringlótt tengi – merkt með myndum af
heyrnatóli annars vegar og hljóðnema hins vegar. Grænn er litur
heyrnartóla og bleikur hljóðnema. Það er þó aðeins breytilegt
NJMMJ GSBNMFJ§FOEB ULKB PH UÚMWB )FZSOBSUØM NF§ IMKØ§OFNB 
nota bæði tengin. Stundum eru þrjú tengi á tölvunni, það þriðja
er merkt sem „Line in“ og er ætlað fyrir beintengingu
âNJTTBULKBTT.JOJEJTLTQJMBSBPø
Prentarar og skannar
)FMTUVHFS§JSQSFOUBSBFSV
tBleksprautuprentarar – ódýrir, nota blekhylki, kostnaður
meiri pr. blað, henta betur heimilum og smærri aðilum
þar sem notkun er lítil.
tLaserprentarar – til bæði svarthvítir og í lit, litalaserar eru umtalsvert dýrari
en bleksprautan, nota dufthylki eða vax, henta betur stærri aðilum þar sem
mikið er prentað.
tSkjalaskannar – fyrirferðarlitlir, en henta aðeins fyrir stök blöð sem rennt er
gegnum þá svipað og faxtæki. Oftast aðeins svarthvítir.
t „Flatbed-skannar“- frumritið er lagt á glerplötu og lok skannans ofan á.
Skanninn tekur í raun mynd af því sem á hann er lagt.
tSambyggð tæki – margir framleiðendur bjóða nú orðið upp á tæki sem eru í
senn prentarar, skannar, ljósritunartæki og jafnvel faxtæki. Þessi tæki eru æ
oftar tengd við tölvuna gegnum USB-tengi. Ýmsir eldri
og stærri prentarar og skannar þurfa þó sérstakt tengi,
svokallað Parallel-tengi.
:öSMFJUU¢VSGBQSFOUBSBSPHTLBOOBSTÏSTUBLBOIVHCÞOB§ vSFLJMi ESJWFS 
til að virka rétt. Nýjum tækjum fylgir undantekningalítið hugbúnaður á
geisladiski og réttast að setja hann upp í tölvunni og fylgja öllum
leiðbeiningum þar að lútandi. Ef hugbúnaðinn vantar, má oft nálgast
hann á heimasíðu framleiðandans. Mörgum svona tækjum fylgir einnig
hugbúnaður til að stilla tækið, fylgjast með stöðu litarefna og pappírs.
Tenging tölvu við net
Fastar tengingar:
t .ØUBME GZSJS WFOKVMFHBO TÓNB VQQISJOHJTBNCBOE  o JOOCZHHU Ó NÚSHVN
tölvum en er að hverfa sem staðalbúnaður.
t .ØUBME GZSJS *4%/TÓNB VQQISJOHJTBNCBOE  o BVLBCÞOB§VS  UÚMVWFSU
OPUB§VSÓESFJGCâMJ¢BSTFN"%4-FSFLLJÓCP§J
t 5FOHJOH WJ§ CFJOJ SPVUFS  TÓUFOHJOH  o OPUBS OFULPSU UÚMWVOOBS TFN Ó
MBOHøFTUVN UÚMWVN FS JOOCZHHU5FOHU FS NF§ OFUTOÞSV &UIFSOFU $BU 
milli nettengis tölvunnar og beinisins. Beinar geta verið af ýmsu tagi en
BMHFOHBTUJSFSV"%4-CFJOBSTFNUFOHEJSFSVWJ§TÓNBMÓOV
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Þráðlausar tengingar:
t 'MFTUJS "%4-CFJOBS CKØ§B FJOOJH VQQ È ¢SÈ§MBVTB UFOHJOHV  5JM ¢FTT B§
UFOHKBTU¢BOOJH ¢BSGB§WFSB¢SÈ§MBVTULPSUÓUÚMWVOOJ/ÈOBTUBMMBSGBSUÚMWVS
FSV NF§ JOOCZHH§V ¢SÈ§MBVTV OFULPSUJ  FO FMESJ GBSUÚMWVS PH âNTBS HFS§JS
CPS§UÚMWB IBGB FLLJ JOOCZHHU LPSU  SÈ§MBVTVN LPSUVN FS IHU B§ CUB Ó
CPS§WÏMBSF§BGÈTFNBVLBIMVUNF§64#UFOHJ:öSMFJUUFSV¢SÈ§MBVTOFUNF§
MZLJMPS§TFN¢BSGB§TFUKBJOOÓGZSTUBTLJQUJGZSJSIWFSKBUÚMWVFUUBOÞNFSFS
PGUBTUTUBöS CØLTUBöSPHUÚMVTUBöSPHFSÈCBLIMJ§CFJOBOOB
Dæmi: WEP:2345ABC789
t(oUFOHJOHBSFSVOâKBTUBWJ§CØUJOWJ§UFOHJNÚHVMFJLBOB4ÓNBGZSJSULJO
CKØ§BVQQÈ¢FTTB¢KØOVTUVÈBGNÚSLV§VNTUÚ§VNÈMBOEJOV FOWOUBOMFHB
WFS§VS¢FUUBTÞULOJTFNøFTUJSOPUB¢FHBSGSBNMÓ§BTUVOEJS5JMB§UFOHKB
UÚMWVOB WJ§ OFU ¢BSG B§ LBVQB TWPLBMMB§BO (OFUMZLJM PH HSFJ§B BG IPOVN
ÈTLSJGUBSHKBMEFJOTPHIWFSKVNÚ§SVNTÓNB"MMTTUB§BS¢BSTFN(¢KØOVTUBO
FSÓCP§J FSIHUB§UFOHKBUÚMWVOBWJ§*OUFSOFUJ§ SÏUUFJOTPHIHUFSB§
ISJOHKBÞS(4.TÓNBWÓ§BTUIWBS
Myndavél
.F§ UJMLPNV TUBGSOOB NZOEBWÏMB IFGVS UÚMWBO CUU WJ§ TJH
IMVUWFSLJ NZOEBBMCÞNTJOT È IFJNJMVN MBOETNBOOB
.ZOEBWÏMBS FSV NKÚH NJTNVOBOEJ  FO FS ZöSMFJUU IHU B§
UFOHKBWJ§UÚMWVOBHFHOVN64#UFOHJFJNGZMHJSMÓLBHKBSOBOIVHCÞOB§VSUJM
B§ NF§IÚOEMB NZOEJSOBS Ó UÚMWVOOJ ½OOVS MFJ§ UJM B§ OÈ NZOEVOVN ZöS È
UÚMWVOBFSB§OPUBLPSUBMFTBSB4VNBSUÚMWVSFSVNF§JOOCZHH§BLPSUBMFTBSBPH
FJOOJHFSIHUB§LBVQB64#UFOHEBLPSUBMFTBSBTFNHFUBMFTJ§NBSHBSHFS§JS
LPSUB
Vefmyndavél
-JUMBSNZOEBWÏMBSTFNâNJTUFSVJOOCZHH§BSÓGBSUÚMWVSF§BLFZQUBSTÏSTUBLMFHB
PH UFOHEBS WJ§ 64#UFOHJ  S ¢KØOB GZSTU PH GSFNTU ¢FJN UJMHBOHJ B§ HFGB
NÚHVMFJLB È NZOETBNCBOEJ NJMMJ UWFHHKB UÚMWB PH OPUB HKBSOBO UJM ¢FTT
TBNTLJQUBGPSSJUÈCPS§WJ§.FTTFOHFSPH4LZQF
Fleiri möguleikar
ÅNJTøFJSJULJFSIHUB§UFOHKBWJ§UÚMWVPHFOHJOMFJ§B§CJSUB
UNBOEJMJTUB¢BSVN IWB§¢ÈMFJ§CFJOJOHBSVNIWFSOJH¢B§FS
HFSU  4ÓNBS  TUB§TFUOJOHBULJ (14  TUSJLBNFSLKBTLBOOBS PH
IMKØNCPS§FSVENJVNTMÓLU
)ÏSIFGVSIFMEVSFLLJWFSJ§UBMB§VNâNTBNÚHVMFJLBÓ
UFOHJOHVN TT#MVFUPPUIPH'JSF8JSF
«TÓ§VOOJXXXXJLJQFEJBDPNFSIHUB§öOOBOÈOBSJ
VQQMâTJOHBSVNøFTU¢B§TFNIÏSIFGVSWFSJ§OFGOU
Aðrir bæklingar í þessari ritröð:
tTölvan I oStýrikerfið Windows XP.
tTölvan III oVeiruvarnir og öryggi.
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