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Számítógépek kialakulásának története
Nagyon sokat lehetne erről mesélni, de ez túlmutat a jegyzet keretein. Ezért csak a legfontosabb fordulópontokat
emelném ki:
− Tízes számrendszer kialakulása
− Számolást segítő eszközök használata (pl. Abacus)
− 1623 Wilhelm Shickard  négy alapműveletes számológép
− 1642 Blaise Pascal – többhelyiértékes összeadó, kivonó gép
− 1671 Gottfried Wilhelm Leibnitz – szorzást, osztást is tudó gép
− 1801 Jacquard – lyukkártya vezérlésű szövőgép
− 1822 Babbage – fix programú célszámítógép matematikai táblázatok számítására
− 1833 Babbage – lyukkártya vezérlésű univerzális, elektromechanikus számítógép terve, megvalósítása 1855
ben
− 1890 Hollerith – lyukkártya vezérlésű számítógép, az USA népszámlálásánál használták, az IBM elődjét
alapítja
− 1946 ENIAC – első elektronikus, digitális, univerzális számítógép, az első generáció első képviselője
A számítógép fejlődéséhez elméleti tudósok is nagyban hozzájárultak:
− 1842 Ada Lovelace  az első program
− 1854 George Bool – Boolean logika
− 1937 Alan Turing – univerzális gépek elmélete, kódolt folyamatok elmélete, tárolt program elve
Összefoglalva a fejlődést:
számrendszerek  számolás automatizálás (számológépek)  adatfeldolgozás (népszámlálás)  általános alkalmazás
Ma már a következőket mondhatjuk a számítógépről:
számítógép = adatfeldolgozó + szórakoztató eszköz

1. Számítógépek generációi
Az ENIAC elkészülte után a számítógépek fejlődése összekapcsolódik a technológia fejlődésével. Az egyes
lépcsőfokokat generációknak is nevezik. Az egyes generációk egy adott időszakhoz kapcsolódnak, viszont ezek az
időszakok átfedik egymást, ahogy az a következő ábrán is megfigyelhető:

1.1

Első generáció

1.1.1

Jellemzők
−
−
−
−
−
−

elektroncsöves felépítés
kis műveleti sebesség (103 – 104 műv/s)
nagy méret
nagy teljesítményfelvétel 160 kW
kis megbízhatóság
egyegy típusból csak néhány darab
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− tudományos és műszaki számításokhoz használták
1.1.2

Rendszertechnikai felépítés

Vezérlőegység: Dekódolja, értelmezi a program soron
következő utasítását, és ennek megfelelően vezérli a többi
egység működését.
ALU (Arithmetic Logic Unit): Aritmetikai és logikai
egység. Végrehajtja a vezérlő egység által kijelölt
műveletet, az adatokat és eredményeket átmenetileg tárolja
CPU (Central Processing Unit): Központi feldolgozó
egység (processzor) ALU + vezérlőegység, a számítógép
meghatározó eleme.
Operatív tár (memória): Tárolja az adatokat és
utasításokat
Bemeneti egység (input): Biztosítja az adatok bevitelét a perifériákról a számítógépbe.
Kimeneti egység (output): Az adatoknak a perifériákra történő kivitelét végzi.
Perifériák: Feladatuk a számítógép és a környezete közötti információcsere biztosítása.
Számítógép: Az algoritmizálható, véges számú lépésben megoldható feladatok végrehajtására alkalmas információ
feldolgozó berendezés.
Algoritmus: Olyan előírás, amely egyértelműen meghatározza egy adott típusú feladathoz szükséges műveletek jellegét
és sorrendjét.
Utasítás: A számítógép az operatív tárban elhelyezett adatokkal műveleteket végez, és a műveletek eredményét is a
tárban helyezi el. Az egyes műveleteket előíró információk az utasítások.
Eljárás vagy rutin: Egy adott részfeladatot megoldó, összetartozó utasítások sorozata.
Program: Egy adott összetett feladatot ellátó eljárások, utasítások összessége.
1.1.3

Rendszertechnikai jellemzők
− processzor centrikus (minden adatforgalom csak a központi egységen keresztül lehetséges)
− csak soros feldolgozás (egyszerre csak egy művelet végezhető)
− a memória késleltető művonalból vagy csöves áramkörökből áll (kis kapacitás).

1.2

Második generáció

1.2.1

Jellemzők
−
−
−
−
−

1.2.2

félvezető áramkörök, diódák, tranzisztorok
nagyobb sebesség 104105 műv/s
kisebb méret
kisebb teljesítmény felvétel
nagyobb megbízhatóság
Rendszertechnikai felépítés

Háttértárak (szalagos egységek, hajlékonylemezes egységek,
merevlemezes egységek): Nagy tömegű adat és program
tárolását, és gyors átvitelét biztosító általában mágneses elven
működő eszközök.
Csatornák: Gyors átvitelt tesznek lehetővé a perifériák és a
memória között a processzor kihagyásával.
1.2.3

Rendszertechnikai jellemzők
− CPUval párhuzamosan működő csatornák
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−
−
−
−
−
−
−
−

memória centrikus felépítés
mágnesszalagos és mágneslemezes háttértárak
a memória ferritgyűrűs
gépcsaládok megjelenése (IBM 360)
magas szintű programnyelvek (ALGOC, FORTRAN, COBAL)
kötegelt feldolgozás
operációs rendszer
adatfeldolgozásra és folyamatirányításra használják

Kötegelt (Batch) feldolgozási mód: A folyamatos működést automatikus programváltással biztosítják. Mivel ezek a
számítógépek is igen drágák voltak, ezért egyes helyeken kialakultak olyan központok (számítóközpontok), amelyek
vállaltak mások részére is adatfeldolgozást. Az egyes folyamatokat pedig automatizálták, hogy ne kelljen minden
feladat végrehajtása előtt külön beállításokat végezni.
Operációs rendszer: Ebben az időben az operációs rendszer elsődleges feladata a kötegelt feldolgozás biztosítása volt.

1.3

Harmadik generáció

1.3.1

Jellemzők
−
−
−
−

1.3.2

integrált áramkörök (ICk) alkalmazása 10 – 1000 tranzisztor egy tokon belül
sebesség növekedés 105108 műv / s
kisebb méret
kisebb teljesítményfelvétel
Rendszertechnikai felépítés

Buszrendszer: Minden fontosabb elemet a buszrendszer kapcsol
össze, ezen keresztül kommunikálnak egymással. A buszrendszer
három egymástól logikailag elkülöníthető részre osztható:
− címbusz – ezen keresztül címzik az adatokat és
eszközöket
− adatbusz – ezen keresztül mozognak az adatok
− vezérlőbusz – ennek segítségével utasíthatnak a
processzorok, illetve jelezhetnek vissza az eszközök
I/O processzorok: Olyan intelligens áramkörök, amelyek
programozhatóak, és képesek önálló adatátvitelre a belső rendszer
és a perifériák között.
1.3.3

Rendszertechnikai jellemzők
−
−
−
−
−
−
−
−

1.4

a modulok önállóan, akár egyszerre egymással párhuzamosan is képesek működni
több processzor alkalmazható
egyszerűen bővíthető a rendszer
busz rendszer bevezetése
csatornák helyett I/O processzorok
a memória félvezetős (nagy kapacitású, olcsó)
multiprogramozott (az operációs rendszer szerepe nő) és időosztásos üzemmódok
számítógépes hálózatok megjelenése

Negyedik generáció

Nagy integráltságú integrált áramkörök (LSI, VLSI) (n*100000 tranzisztor egy tokban), állandó sebességnövekedés
jellemző. Ez a mai számítógépek generációja.
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Gyakorlatilag a harmadik generáció rendszertechnikai felépítése megmaradt, de mindig keresnek újabb lehetőségeket a
hatékonyabb és gyorsabb működésre (pl: buszrendszerek).
Itt jelentek meg a mikroprocesszorok, és ennek következtében a mikroszámítógépek.

1.5

Ötödik generáció

Ez a jövő számítógépeinek generációja. Még csak a fantasztikus irodalomban létezik. Itt már nem elsősorban
technológiai fejlődésről beszélhetünk, hanem önálló „értelem”ről. Ez lenne a mesterséges intelligencia, az MI.
Kísérletek már régóta folynak ebben az irányban, de igazi áttörés még nem történt. Viszont vannak részeredmények:
− beszéd előállítás – beszédszintetizátor – meg tud szólalni a gép
− hangfelismerés – meg tudja érteni, hogy mit mondanak neki
− képfelismerés – meg tudja állapítani, hogy hol van, ki van körülötte, stb
− tanulórendszerek – képes fejlődni, tanulni, új eljárásokat, elveket ismerhet meg
− irányító rendszerek – a környezet állapotától függően döntéseket hoz, és annak eredményeképpen folytatja a
végrehajtást
Az előbb felsoroltak együttes megvalósítása tehetik gondolkodó gépekké a számítógépeket. Ehhez azonban még
fejlődnie kell a technológiának is és az elméleteknek is.

2. Számítógép kategóriák
A ma használt számítógépeket tudásuk alapján 4 fő csoportra lehet osztani:
Mini vagy mikroszámítógépek:
A mikroprocesszorok megjelenésétől (1970es évek) léteznek ezek a számítógépek. A legtöbb családban is található
belőlük még mutatóban. Jeles képviselője ennek a kategóriának a Commodore 64es számítógép. De ide tartoznak a
ZX81, Atari, Commodore 16 és plus4es gépek is.
Ezek mindegyike univerzálisan használható, de kapacitásuk korlátozott, így bizonyos feladatokat már nem képesek
ellátni.
Személyi számítógépek, PCk:
A PC rövidítés a Personal Computer kifejezésből adódik, és személyi számítógépet jelent. Ez a kategória az, amelynek
képviselőjével a legtöbben találkoztak. Ebbe tartoznak a ma általánosan használt számítógépek.
Tudásuk és kapacitásuk lehetővé teszik, hogy általánosan alkalmazzuk őket minden feladatra. Itt is van azonban egy
korlát, amelyet a ma leggyorsabb PCk is csak nehezen tudnak elérni, mégpedig a kutatás és tervezés területe.
Munkaállomások:
Angolul a munkaállomás workstation. A munkaállomások jelentik a következő lépcsőfokot. Teljesítményük egy
nagyságrenddel magasabb, mint a PCké. Ezek a gépek már igen drágák ahhoz, hogy bárki meg tudja fizetni. Viszont a
tervezés területén egyeduralkodóak. Speciálisan nagy számításigényű grafikus megjelenítésre tervezik őket.
Gyakorlatilag a PC technológia a munkaállomásoknál alkalmazott alapelveket veszi át szépen sorban.
Szuper számítógépek:
A legfelső kategória. Ebbe tartoznak azok a gépek, amelyek kifejezetten a kutatásokban, nagy számításigényű
feladatokban vesznek részt. Itt Seymour Cray nevét kell megemlíteni. Róla kapta a nevét az első szuperszámítógép
1976ban. A tervezésben egyébként személyesen is részt vett. Teljesítményéről annyit, hogy a mai csúcskategóriás PC
k a mai napig nem érik utol, azóta pedig a Cray is fejlődött.
A továbbiakban elsősorban a PCk felépítésével, működésével, illetve perifériáival foglalkozunk.

3. Személyi számítógépek, IBM PCk felépítése, főbb részei
Személyi számítógépeket több cég is készített, de ezek az IBM által készített személyi számítógép volt az, ami széles
körben is hozzáférhetővé tette a számítástechnikát. Olcsóságával, bővíthetőségével és univerzális felhasználhatóságával
saját kategóriát teremtett, az IBM PC kategóriát. Olyan gyorsan elterjedt, hogy más gyártók is lemásolták a gép
felépítését, és ők is elkezdték forgalmazni IMB kompatíbilis számítógépeiket. A kompatibilitás itt azt jelenti, hogy amit
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az eredeti IBM által készített számítógép tudott, azt a vele kompatíbilis számítógép is tudja. Képes ugyanazt a
programot ugyanúgy végrehajtani, ugyanazt az eszközt ugyanúgy kezelni, stb.
Az IBM PCk tudását nagyban befolyásolja, hogy milyen típusú mikroprocesszor található benne. A kiindulópont az
Intel cég 8088as mikroprocesszora volt. Erre épült az 1981ben elkészült eredeti IBM PC számítógép. Amint az Intel
újabb processzort készített, kijött egy újabb PC is. Ez a mai napig így működik. Új processzorhoz új számítógép
tartozik, ami persze tudásban felülmúlja elődeit.
A következő ábrán egy mai IBM PC kompatíbilis számítógép rajza látható kiegészítve a hozzá csatlakoztatható
legáltalánosabb eszközökkel, megjelölve a fontosabb részegységeket:

Először tisztázzuk az egyes egységek szerepét, majd a későbbiekben részletesen is megvizsgáljuk működésüket és
típusaikat.
Billentyűzet: A billentyűzet a számítógép egyik legfontosabb bemeneti perifériája. Segítségével rögzíthetünk adatokat
vagy adhatunk ki parancsokat.
Egér: Ma már ez is nélkülözhetetlennek tűnő bemeneti periféria. Grafikus felületek kezelésénél nagyban
meggyorsíthatja a munkát, de nélküle is lehet boldogulni. Az egér mutató (egér kurzor) segítségével nagyon gyorsan a
képernyő bármely részén lévő elemet ki lehet választani.
Monitor: Az egyik legfontosabb kimeneti periféria. Minden információ a monitoron jelenik meg először.
Nyomtató: Ha adatainkat papíron is látni szeretnénk, akkor van szükségünk a nyomtatókra. Segítségükkel
nyomtathatjuk ki adatainkat, dokumentumainkat.
Alapgép (számítógép ház): Ebben a dobozban, házban helyezkedik el a számítógép többi igen fontos része
Tápegység: A számítógép házban minden eszköznek szüksége van tápfeszültségre. A tápegység állítja elő a szükséges
feszültségeket a házban lévő eszközök számára.
CDROM egység: CD lemezek olvasására szolgáló eszköz.
Merevlemezes egység (Winchester): Adataink és programjaink is a merevlemezen tárolódnak. Akkor is megmaradnak
adataink, ha kikapcsoljuk a számítógépet. A merevlemezes egységek mágneses elven működnek, így figyelni kell arra,
hogy mágnes ne kerüljön a közelébe.
Hajlékonylemez egység (Floppy): Ez is mágneses elven működő egység, és szintén adataink és programjaink tárolását
segíti. A különbség azonban az, hogy kevesebb adatot lehet rajtuk tárolni, valamint a tároló elemet, a lemezt, ki is lehet
venni. Kifejezetten adatok egyik gépről a másik gépre történő eljuttatásában segíthetnek.
Videó vezérlő kártya: Ez az eszköz felelős a képi információ megjelenítéséért a monitoron. Enélkül nem láthatnánk
semmit sem a monitoron. Az is előfordulhat, hogy a vezérlő kártya az alaplapra van integrálva, és csak a csatlakozója
látható a házon kívül.
Hangkártya: Számítógépeink ennek az eszköznek a segítségével szólalhatnak meg, vagyis kifejezetten a hang
előállítása a feladata.
Alaplap (Mainboard): Az alaplap egy viszonylag nagyméretű nyomtatott áramköri lap, amelyhez a számítógép
legfontosabb elemei csatlakoznak. Ilyen elemek a következők:
− Processzor (CPU) : Ahogy már szó is volt róla, a processzor a számítógép lelke. A számítógép teljesítménye
nagyban függ attól, hogy milyen processzor található benne.
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− Memória: Amikor elindítunk egy programot, akkor az a memóriába töltődik be, a processzor pedig a
memóriából olvassa ki az utasításokat. A memóriából ugyanis sokkal gyorsabban lehet kiolvasni az adatokat,
mint a háttértárakról. Tehát a memória szerepe a hatékonyabb, gyorsabb programvégrehajtás biztosítása.
− A végrehajtás során adataink is rendszerint a memóriában vannak és csak a feldolgozás végén íródnak ki a
háttértárakra.
− Lényeges az is, hogy a memória elveszti tartalmát, ha a tápfeszültség megszűnik.
− Bővítő kártya foglalatok (Slotok): Ezekbe a foglalatokba, slotokba helyezhetők el az egyéb
vezérlőkártyák, mint a videó vagy a hangkártya.
− BIOS: A BIOS egy rövidítés, a Basic Input Output System kifejezés rövidítése. Lefordítva a BIOS nem más,
mint alapvető bementi és kimeneti rutinok gyűjteménye. Vagyis a BIOSban már programok vannak tárolva,
mégpedig olyan programok, amelyek lehetővé teszik a számítógép legalapvetőbb eszközeinek (billentyű,
monitor, háttértárak, stb.) kezelését. BIOS nélkül egyetlen eszköz sem működne.
− Alaplapi vezérlő áramkörök (Chipsetek): Ma már igen sok gyártó gyárt alaplapokat, de az egyes
gyártmányok tudása sokban különbözik egymástól. Egyes alaplapok csak egyes processzorokat képesek
kezelni, illetve csak bizonyos mennyiségű memóriát, valamint egyéb korlátok is felmerülhetnek. Azt, hogy
mit tudnak az alaplapok, az alaplapi chipkészlet határozza meg. Ezek olyan nagy integráltságú áramkörök,
amelyekben soksok funkció van megvalósítva. Ezekből is több típus létezik, mindegyik másmás tudással.
Az alaplapra hárul a következő hardver elemek kezelése, felügyelete, melyeket maga a chip készlet lát el:
− memória
− másodszintű cache (ha az az alaplapon található)
− DMA (közvetlen memória hozzáférés)
− RTC (Real Time Clock – valósidejű rendszeróra)
− PCI bridge (PCI felület vezérlése, kezelése)
− billentyűzet
− PS/2es egér
− EIDE vezérlők
− CMOS memória (ebben tárolódnak az alaplapi BIOS beállításai)
− USB, ACPI, AGP stb.
− Csatlakozási felületek (Interfaceek): Számítógépünkhöz sokféle eszközt csatlakoztathatunk (nyomtató,
egér, stb.). Ilyen eszközöket ráadásul rengeteg cég készít. Ahhoz minden eszköz biztonsággal kommunikálni
tudjon a számítógép többi eszközével, szabványos csatlakozási felületekre van szükség. Ilyen szabványos
felületek, portok a következők:
− soros port
− párhuzamos port
− PS/2 port
− USB port
− IDE felület
− SCSI felület

4. Számítógép működési alapelvei, alapfogalmai
A számítógép elemei elektronikus elemekből, főként félvezetőkből épülnek fel. Ezek az elemek feszültség szintek
segítségével képesek információtovábbításra. A háttértárak pedig a mágnesességet használják fel. A mágneseknek
viszont csak két pólusuk lehet, északi vagy déli.
Okos emberek azt is kitalálták, és be is bizonyították, hogy a leghatékonyabb információtárolás valahol a kétállapotú és
háromállapotú rendszerek között van. Célszerűségi szempontok alapján a választás a kétállapotú rendszerekre esett. A
mágnesességnél ez adott, a félvezetőknél pedig a két feszültségszint kezelését a legkönnyebb megvalósítani, nem
beszélve az áramirányról, amely szintén csak kétféle lehet, pozitív vagy negatív irányú.
Az előzőek értelmében a mai számítógépek kétállapotú elemekből épülnek fel.
Mi emberek azonban nem kétállapotú elemek segítségével kommunikálunk. Egyrészt a számok tekintetében a 10es
számrendszert szeretjük, másrészt a nyelvünk építőelemeinek (betűinek) száma is legalább 24. Ezt az ellentmondást
valahogy fel kellett oldani.
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A megoldás a kettes számrendszer alkalmazása. Egyrészt számainkat, számjegyeinket is a kettes számrendszerbe
átalakítva (kódolva) tárolhatják a számítógépek. Másrészt a betűinknek és írásjeleinknek is megfeleltethető egyegy
kettes számrendszerbeli szám, vagyis ezeket is kódolhatjuk a kettes számrendszer segítségével.
A kettes számrendszerben csak két számjegy van a 0 és az 1. Ehhez a két számjegyhez hozzárendelhető egyegy
feszültségtartomány, vagy egyegy mágneses pólus, vagy egyegy áramirány. Így könnyen megvalósítható ilyen
számjegy tárolása és továbbítása is. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez a legkisebb információ, amit kezelhetünk.
Ezt az egy számjegyet nevezzük bitnek, az információ alapegységének.
A gyakorlatban, a napi munka során nem biteket kezelünk, hanem bitek csoportját. Nyolc bit együttesét nevezzük
bájtnak. Egy bájton 28 = 256 féle számot vagy karaktert ábrázolhatunk. Számítógépeink a bájtot illetve annak
többszöröseit (16 bit – szó, 32 bit – dupla szó) képesek kezelni alapvetően egyszerre egy művelettel. Vagyis egyszerre
rendszerint nem egy bitet továbbítanak, hanem egy bájtot vagy annak többszörösét. A processzorok is bájtokkal vagy
bájtok többszörösével képesek egyszerre műveleteket végezni (összeadás, kivonás).
A számítástechnikában az adatok mennyiségét bájtban, kilobájtban (Kb), megabájtban (Mb), illetve gigabájtban (Gb)
szokás kifejezni. A következő kategória a terrabájt (Tb), ami még nem használt, de nemsokára meg fognak jelenni
olyan eszközök is, hogy erre is szükség lesz. Ezek között a váltószám 1024, vagyis 1Kb = 1024 bájt, 1Mb = 1024 Kb,
1Gb = 1024Mb. Például egy háttértár kapacitását, vagyis, hogy mennyi adatot képes tárolni ilyen mértékegységekkel
fejezhetjük ki. A mai háttértárak kapacitása 15Gb és 60Gb között mozog.
Amikor két elektronikus eszköz egymással információt szeretne cserélni, közöttük vezető sávnak kell lennie, hogy azon
keresztül áram is folyjon. Ezt a vezető sávot sokszor vonalnak is nevezzük. Például az adatok továbbítására szolgáló
adatbusz úgynevezett adat vonalakból áll, a címbusz címvonalakból, a vezérlőbusz pedig vezérlő vonalakból. Az
adatbusz az előzőek értelmében legalább 8 vonalból, de manapság már 32 vonalból áll.
A régebbi számítógépek vonalai TTL színtű vonalakat használtak. Ez azt jelenti, hogy a 0 jegynek (logikai 0) a 0 – 0,8
Vos (alacsony) feszültségtartomány, míg az 1 jegynek (logikai 1) a 2 – 5 Vig (magas szint) terjedő
feszültségtartomány felelt meg. A mai számítógépek már nem TTL színtű vonalakat használnak, hanem annak
módosított változatait. Ezeknél a feszültségszintek egyre csökkennek, már van olyan rendszer, amelyiknél a legnagyobb
feszültség az 1,5 V.
Mint a harmadik generációs számítógépek felépítésénél láttuk, az egyes funkcionális elemeket a buszrendszer kapcsolja
össze. Az adattovábbítás az adatbuszon történik. Hogyan is továbbítódik például az adatbuszon a 23as szám?
A számot először kódolni kell, vagyis át kell váltani a kettes számrendszerbe. A 23 binárisan nyolc bitre kiegészítve
00010111. Minden egyes számjegyet egyegy adatvonal továbbít. Az egyes vonalakat a D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1,
D0 jelölésekkel szoktuk ellátni. A D betű a data, adat szóból adódott. A számok pedig a vonalak helyiértékére utalnak.
A D0 vonal tehát a 0. helyiértékű vonal, ő fogja továbbítani a legkisebb kettes számrendszerbeli számjegyet, jelen
példában az 1et. Ugyanúgy 1et fog továbbítani a D1, D2, D4 vonal is, a többiek pedig mind 0t.
Ha az adatvonalakon adatok, akkor logikus, hogy a címvonalakon pedig címek kerülnek továbbítása. Kétféle címről
beszélhetünk, memória címről és I/O címről. Egyrészt a különböző I/O (Input / Output) eszközöket is meg kell
különböztetni egymástól, vagyis minden I/O eszköznek saját I/O címük van, amelyen keresztül kommunikálni lehet
velük. Másrészt a memóriában lévő adatoknak is saját memória címük van. Pontosabban a memória egy címezhető tár,
ahol az egyes tároló rekeszeknek önálló címe van.
A címek is kettes számrendszerben kódolva kerülnek továbbításra. Minden címvonalnak neve és helyiértéke van. A
címvonalak száma minimum 16, de ma már 32, sőt készülnek a 64 címvonallal rendelkező eszközök is. A 16 címvonal
segítségével 216 = 64Kb memória címezhető, míg a 32 vonallal, már 232 = 4Gb.
A vezérlőbusz egy kicsit összetettebb, mint az előző kettő. Itt minden vonalnak jól meghatározott egyedi szerepe van a
rendszeren belül. A vezérlőbusz egyrészt olyan vezérlő jelekből, vonalakból áll, amelyeket a processzor állít elő,
ezeknek segítségével vezérli, irányítja a többi egység működését. Másrészt olyan jelekből áll, amelyeket a külső
eszközök állíthatnak be, ezen jelezve a processzor részére bizonyos állapotokat. Minden processzornak másmás
elnevezésű és szerepű vezérlővonalai vannak. Vizsgáljunk meg néhány általános vonalat, ami néhány processzornál elő
is fordul:
R / W  ha a processzor olvasni akar valamilyen adatot valamely eszközről, akkor a vonal állapotát magas szintre
(logikai 1) állítja, ha pedig írni, akkor alacsony szintre (logikai 0)
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M / IO – ha a processzor a memóriával szeretne műveletet végezni, akkor magas szintre, ha egy I/O eszközzel, akkor

alacsony szintre állítja ezt a vonalat

5. Mikroprocesszorok
5.1

Mikroprocesszorok felépítése

A mikroprocesszorokat rövidítve µPvel jelölik. Nevezik még CPUnak is, ami arra utal, hogy egy számítógépes
rendszerben nagyon fontos szerep jut a mikroprocesszoroknak. A µPnek minden számítógépes generációban a
következő feladatokat kell ellátnia:
− az adott processzorra jellemző utasítások végrehajtása
− utasítás beolvasása a memóriából
− adat beolvasása a memóriából
− adat kiírása a memóriába
− adat beolvasása egy I/O eszközről
− adat kiírása egy I/O eszközre
− megszakítások kezelése
Ezeknek a műveleteknek a végrehajtására a következőkre van szükség:
− vezérlőjelekre, amelyekkel a memóriával tartja a kapcsolatot
− vezérlőjelekre, amelyekkel az I/O eszközökkel tartja a kapcsolatot
− az utasítás tárolásához szükséges elemekre (regiszter)
− az utasítások értelmezéséhez szükséges eszközökre (utasítás dekódoló, utasítás végrehajtó egység)
− az adatok tárolásához szükséges eszközökre (regiszterek)
− az adatok és utasítások címének meghatározásához szükséges elemekre (programszámláló, címelőállító és
meghajtó egység, címvonalak)
− logikai és aritmetikai műveletek elvégzéséhez szükséges elemekre (akkumulátor, ALU, feltétel bitek)
− időzítő jelre, amelynek segítségével minden műveletet koordinál (órajel, ütemező)
− adatvonalakra
− megszakítások kezeléséhez szükséges eszközökre (vezérlő vonalakra, belső tároló elemekre, a rendszer
összehangolt működésének vezérléséhez szükséges kapcsolatokra)
Ennek értelmében a következő részegységeket kell tartalmaznia egy processzornak, ahogy az ábrán is látható:
− címvonalakat
C í m e l ő á l l í tó
− adatvonalakat
ALU
C ím b u sz
lo g ik a
− vezérlővonalakat
− vonalmeghajtó áramköröket
A d a ttá r o l ó
és
R e g i s z te r e k
A d a tb u s z
m e g h a j tó l o g i k a
− címelőállító áramköröket
− ALUt
V ez érlő b u sz
U ta s í tá s f e l d o l g o z ó , v a l a m i n t
− időzítő és vezérlő áramköröket
v e z é r l ő é s i d ő z í tő l o g i k a
Ó rajel
− regisztereket
Az előbb felsorolt elemek minden processzorban megtalálhatók. Ezen kívül azonban egyéb elemeket is elhelyeznek
egyegy processzorban azért, hogy megbízhatóbban, gyorsabban, eredményesebben működhessen egy adott
számítógépes rendszerben. Az előbb felsorolt elemek közül eddig még két elem nem volt szó, a regiszterekről és az
utasítás feldolgozó, időzítő logikáról.
5.1.1

Regiszterek

Címregiszter: Ebben helyezi el a címvonalakra elhelyezendő következő címet, ahonnan vagy ahova adatot szeretne
beolvasni illetve kiírni.
Akkumulátor regiszter: Az ALUhoz szorosan kapcsolódik. Ez a regiszter a műveletek bemeneti és kimeneti adatát
tárolja, valamint utasításokkal közvetlenül írható, olvasható.
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Flag regiszter vagy státusz regiszter: A flag regiszterben az egyes biteknek másmás jelentése van. Szintén az ALU
hoz kapcsolódnak, mivel egy művelet eredményétől függően állítódnak be, így feltétel biteknek is nevezik ezeket a
biteket. Ilyen a végeredmény előjele (S), paritása (P), a túlcsordulást jelző bit (C) (az eredmény legfelső bitjén történik
e átvitel), az eredmény nulla (Z). Ezeket azután utasítások segítségével meg lehet vizsgálni, és az eredménytől függően
más és más feladatokat lehet végezni.
Flag regiszterről akkor beszélünk, ha a biteket csak az ALU műveletei állítják be. Azonban a processzor egyes
működési üzemmódjainak, állapotainak jelzésére is használnak jelző biteket. Ebben az esetben már státusz regiszterről
beszélhetünk, hiszen állapot információt tárol, a processzor utolsó állapotát tárolja.
Utasítás regiszter: Az utasítások átmeneti tárolására szolgál. Ezt a regisztert a CPU automatikusan használja, a
programozónak semmi dolga vele.
Utasítás számláló regiszter: Mivel az utasításokat is és az adatokat is a memóriában tároljuk (ráadásul az egymás után
következő utasításokat egymás után elhelyezve), az utasítás számláló tartalmazza az aktuálisan végrehajtandó utasítás
címét. Az utasítás végrehajtása után ennek tartalma automatikusan nő, így a következő végrehajtandó utasításra mutat.
Utasítás beolvasásánál ennek tartalma kerül ki a címvonalakra.
Index regiszter: Az index regisztereket a általános tárolási és számlálási műveletekben használják. (Indexelt címzés)
Verem mutató regiszter: A mikroprocesszoroknak rendszerint szükségük van valamilyen verem szerkezetű tároló
területre. Ha ezt a tároló területet a memóriában alakítjuk ki, akkor a verem mutató segítségével lehet csak
megvalósítani a verem kezelő műveleteket. A verem mutató mindig az utoljára eltárolt elem címét tárolja. Kezelése
automatikus, a felhasználói programnak csak a kezdeti értéket kell beállítania.
Általános célú regiszterek: Ezek az akkumulátorhoz hasonló tároló regiszterek. Előnyük, hogy a processzorban
vannak, így a velük való munka sokkal gyorsabb, mintha az adatokat először a memóriából be kéne olvasni, majd a
végeredményt ki kéne írni. Természetesen az általános regiszterekbe is be kell írni az adatot, de ha a szükséges adatok
már a regiszterekben vannak, akkor meg lehet spórolni a többszörös memória hozzáférést.
Egyéb speciális regiszterek: Ezek az adott mikroprocesszortól függnek. Igen sokféle típussal és felhasználással lehet
találkozni.
5.1.2

Utasítás dekódoló

Egy processzor több utasítást is végre tud hajtani, ezért az adott utasítás műveleti kódja alapján el kell döntenie, hogy
milyen műveletet is kell végrehajtania. Az utasítás dekódoló feladata, hogy ezt megállapítsa.
5.1.3

Utasítás végrehajtó

Miután eldőlt, hogy milyen feladatot is kell majd végrehajtani, azt ténylegesen végre is kell hajtani. Ez az egység a
processzor többi részegységét irányítva, végrehajtja az adott művelet végrehajtásához szükséges részfeladatokat.
5.1.4

Ütemező

Az ütemező feladata az utasítás végrehajtás folyamatában az egyes részműveletek pontos időzítése, koordinálása.

5.2

Utasítások és felépítésük

A processzor is csak egy ember alkotta eszköz, amelynek meg kell mondani, hogy mit csináljon a következő
pillanatban. Ezt utasításokon keresztül tehetjük meg, amelyek formátuma igen specifikus, semmi köze az általunk
megszokott kommunikációs formához, a beszédhez. Az utasítások, amelyek a processzor számára készültek binárisan,
kettes számrendszerben, kódolva adják meg azt, hogy milyen műveletet kell végrehajtania. Az utasítás azt a részét,
amelyik a ténylegesen végrehajtandó műveletet meghatározza, műveleti kódnak nevezzük. Azonban a műveleteket
általában valamilyen adatokon kell elvégezni, így egy utasítás a műveleti kódon kívül mást is tartalmazhat. Például
magát az adatokat, vagy csak az adatok címét.
A következő bináris számsorozat például akár egy tényleges utasítás is lehetne:
10001011
00001111
Látható, hogy az utasítások kezelése ebben a formában kissé nehézkes, ezért a bináris forma helyett inkább a
hexadecimális formát használják a számítástechnikában:
8BH
0FH
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Itt a H betű utal arra, hogy hexadecimális számról van szó. Az előző felírásokból két dolgot lehet észrevenni: a számok
8 bitesek és különálló elemekből állnak. Ez azt jelenti, hogy az utasítások bájtokból épülnek fel. Ebben az esetben pl. a
8BH lehet a műveleti kód, míg a 0FH az adat, amelyen valamilyen műveletet kell elvégezni.
A műveleti kód hossza a tényleges processzortól függ. Egyes processzorok azonos bithosszúságú műveleti kódokkal
dolgoznak (1 bájt), míg mások változó hosszúságú kódokat (12 bájt) használnak egyegy utasításkód azonosítására.
Az utasítás hosszára is ugyanezt lehet elmondani. Vagyis néhány processzor esetén az utasítások hossza rögzített (pl. 2
bájt), míg más esetekben eltérő hosszúságú is lehet (1  5 bájt).
Ahhoz, hogy az utasítás végrehajtásához a vezérlőegységnek minden szükséges információ rendelkezésére álljon, az
utasításnak tartalmaznia kell:
− az elvégzendő műveletre vonatkozó műveleti kódot
− az egyik adat címét (vagy magát az adatot)
− a másik adat címét (vagy az adatot)
− az eredmény címét
− a következő végrehajtandó utasítás címét
Ezeket az információkat többféleképpen is meg lehet határozni, így többféle utasítás formáról beszélhetünk.

5.3

Adatformátumok

Egy processzort az is jellemez, hogy milyen típusú adatokkal képes műveleteket (összeadás, kivonás, stb.) végezni.
Bájt: Minden valamire való processzor képes 8 bites adatokkal, bájtokkal műveleteket végezni. Egy bájton tárolhatunk
számot vagy egy karakter kódját. Ha szám, akkor az fixpontos egész szám. A processzor számára nincs különbség a
kettő között.
Fixpontos szám: Fixpontos szám lehet egy bájtos, de lehet több bájtos is. Rendszerint kettő hatványainak megfelelő
hosszúságú számokkal dolgoznak (2, 4, 8, stb.).
Lebegő pontos szám: Többféle hosszúságú, pontosságú számot
használhatnak, processzortól függően. Kifejezetten nagypontosságú
számokkal való műveletek végrehajtására célprocesszort is készítettek,
amelyet koprocesszornak is neveznek.
Szöveg: Egyes processzorok képesek bájtsorozatokon is műveleteket
végezni. Ilyen művelet lehet például a keresés, csere, stb.

5.4

Utasítás végrehajtás folyamata
− Első lépésben a vezérlőegység kiolvassa a soron következő
utasítást a tárból (memória), és a saját utasításregiszterébe írja.
− Második lépésben dekódolja (értelmezi) az utasítás regiszter
tartalmát, megállapítja, hogy milyen adatokkal milyen művelet
elvégzését írja elő.
− Végül megfelelő ütemezéssel elvégzi, illetve a számítógép
többi egységével elvégezteti az utasítás végrehajtásához
szükséges részműveleteket.

Pl. Ha az utasítás két tárbeli adat összeadását és az összeg tárba
helyezését írja elő, akkor a következő részműveletek történnek:
− meghatározza (címképzés) és a címregiszterbe tölti az első adat
címét
− az adatot (1. operandus) a tárból az ALU egyik puffer
regiszterébe tölteti át
− második adat címének meghatározása és címregiszterbe töltése
− a második adat (2. operandus) betöltése elsőhöz hasonlóan
− utasítja az ALUt a puffer regisztereiben lévő adatok
összeadására és az eredmény átmeneti tárolására

Hardver alapismeretek
−
−
−
−

képzi, és a címregiszterbe tölti az eredmény címét
majd az eredményt az ALU regisztereiből a tárba helyezi
képzi a következő utasítás címét
a megadott címről a következő utasítást az utasítás regiszterbe tölti

A következő ábrán könnyen végig lehet követni ezeket a lépéseket.

5.5

Mikroprocesszorok általános jellemzői

Minden processzornak vannak olyan jellemzői, amelyek meghatározzák, illetve behatárolják az adott CPU felhasználási
területét.
5.5.1

Címbusz szélessége

A címbusz szélessége, vagyis a címvonalak száma a címezhetőségi tartományt határozza meg. Például 16 biten, 16
címvonallal (A0  A15) csak 65536 különböző címet lehet előállítani. Így az ilyen processzorok maximálisan csak 64
Kb memóriát képesek használni.
5.5.2

Adatbusz szélessége

Az adatbusz szélessége, vagyis az adatvonalak száma azt határozza meg, hogy egyszerre maximum hány bites adatot
tud a processzor beolvasni, illetve kiírni. Például egy 16 bites CPU egyszerre képes beolvasni egy 16 bites számot. Ez
azért lényeges, mert a processzorral együttműködő eszközöknek is ilyen formában kell szolgáltatnia illetve fogadnia az
adatokat. Vagyis ez a jellemző meghatározza például a memóriaszervezésnél is a szószélességet.
5.5.3

Belső adatbusz szélessége

Mivel a processzorok több önálló működésű egységekből épülnek fel, általában van egy belső adatbuszuk is, amely az
egységek közötti adatcserét teszik lehetővé. A belső adatbusz szélessége illeszkedik az ALU által egyszerre kezelhető
bitek számához, valamint a belső regiszterek szélességéhez is.
A belső adatbusz szélessége általában megegyezik a külső adatbusz szélességével, de vannak processzorok, amelyeknél
ez nem így van. Elképzelhető, hogy a belső adatbusz ugyan 16 bites, de kívülről csak 8 bites adatokat tud kezelni a
processzor. Ez fordítva is megvalósítható, vagyis ugyan 16 bites a külső adatbusz, de az ALU csak 8 bites adatokat
képes kezelni.
5.5.4

I/O címtartomány

A perifériákkal a processzor az I/O címeken keresztül tartja a kapcsolatot. Rendszerint minden I/O eszköznek van egy I/
O címtartománya, amelyen keresztül elérhető. Ezek az eszközök ugyanúgy címezhetők, mint a memóriarekeszek, azzal
a különbséggel, hogy a processzor más vezérlővonalat aktivizál memória illetve I/O hozzáférésnél.
Nem minden processzor képes a teljes címtartományában I/O eszközöket címezni. Rendszerint csak 256 vagy
maximum 65536 különböző I/O cím előállítására képesek még akkor is, ha a címtartományuk 1 Mb.
Ez a címtartomány van amikor elegendő, de van amikor többre van szükség. Ilyenkor alkalmazzák a rendszertervezők a
memóriába ágyazott I/O lehetőségét. Az előzőek értelmében egy memória eszköz és egy I/O eszköz kezelése között
mindössze annyit a különbség, hogy a kiválasztó vezérlővonal más. Így ha az I/O eszköz engedélyező vonalát nem az I/
O, hanem a memória vezérlő vonalra csatlakoztatják, az I/O eszköz is elérhető memória utasításokkal.
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Egy I/O eszköz általában lassabb, mint egy memória eszköz. Ezért választották szét a memória és az I/O kezelését a
processzorban. Ha egy I/O eszközt memóriaként szeretnénk használni, akkor ezt figyelembe kell venni a tervezésnél.
5.5.5

Órajel nagysága

Minden processzornak szüksége van egy ütemező jelre, órajelre, amely az utasítás végrehajtási folyamatban időzíti az
egyes lépéseket. Az órajel egy szimmetrikus négyszögjel, amelynek frekvenciáját általában MHzben adják meg. Minél
nagyobb ez az érték, annál több utasítást képes egy processzor feldolgozni egy adott idő alatt.
A mai processzoroknál már meg kell különböztetni külső és belső órajelet is, mivel ezek a CPUk az órajalet a tokon
belül többszörözik, vagyis az utasítások végrehajtásához ténylegesen nagyobb frekvenciájú órajelet használnak. Például
ha a külső órajel 33 Mhz és processzor kétszerezi az órajalet, akkor az utasítások végrehajtásához 66 MHzes órajelet
használ a processzor.
5.5.6

MIPS  Million Instruction Per Secundum

Mivel az órajel nagysága nem jellemzi egyértelműen egy processzor teljesítményét, ezért vezették be a MIPS fogalmát,
amely azt adja meg, hogy a processzor hány millió utasítást képes végrehajtani másodpercenként. Ez elég jól jellemzi a
processzorokat, bár egyes esetekben nagyon sok múlik azon, hogy a processzor körül milyen eszközök vannak, és azok
hogyan kapcsolódnak a processzorokhoz.

5.6

Mikroprocesszorok fejlődése és típusai

A kezdeti időkben (I., II. generáció) nem igazán lehetett mikroprocesszorokról beszélni, hiszen a CPU, a vezérlőegység,
az ALU és minden egyéb, ami ma egy processzoron belül található, önálló elemekből, elektroncsövekből,
tranzisztorokból épült fel.
Processzorokról tulajdonképpen csak a nagy integráltsági fokú (LSI) áramkörök megjelenésétől kezdve beszélhetünk. A
harmadik generációs számítógépek újabb típusai már ilyen "egytokos" processzorokat tartalmaztak. Ezek
teljesítményben, tudásban elmaradtak ugyan a "nagyok" mögött, de olcsóságuk lehetővé tette szélesebb körben való
elterjedésüket.
A mikroprocesszorok fejlődése egybeforrt a félvezető technológia fejlődésével. A "minél többet, minél kisebb helyre"
elv határozta meg egy jó ideig a processzorok fejlődését.
Aztán a technika elért egy olyan fokra, amikor már a méretcsökkenés nem elég, valami többre, valami egészen új
dologra van szükség ahhoz, hogy tovább lehessen növelni a processzorok teljesítményét. A technológiai újítások után
felépítésbeli (architektúrális) újításokra volt szükség.
A mai processzorokra is ezek az újítások a jellemzőek. Amikor egy gyártó egy újabb processzort készít, akkor abban
biztos van egykét olyan elv, amely újdonságnak számít. Ezek az alkalmazott elvek ma már olyan bonyolultak, hogy az
ismertetésük sem egyszerű.
A következő ábra a mikroprocesszorok fejlődését időrendben ábrázolja a legismertebb gyártók processzorai szerint:
Intel 4004
Intel 4040

 az első jelentős µp (még négybites utasításokkal és adatokkal dolgozott)

Intel 8008

 az első nyolc bites mp (a holdraszállásnál használták 1969ben, három különböző
tépfeszültséget igényelt)

Motorola 6800

 5 Vos tápfeszültség (1971)

Intel 8080
Intel
8085
8086/8088

Motorola

8008 / 8080
Z80
NSC800

Z800

6800
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80186
80286

Z8000

68000

80386

Z80000

68010
68020
68030
68040
Alpha

80486
Pentium
Pentium Pro
Pentium MMX
Pentium II

Természetesen az Intelen és Motorolán kívül sok cég gyárt mikroprocesszorokat, például a Digital, a Hitachi, a Sun
Microsystems és így tovább.
Az egyes processzorokat az alapján is meg szokták különböztetni, hogy mennyi és milyen összetett utasítások
végrehajtására képesek. Ennek alapján beszélhetünk CISC illetve RISC processzorokról. A CISC processzorok
alapelve, hogy minél többféle összetett utasítást tudjon végrehajtani, megkönnyítve a programozást. A RISC
processzorok fejlesztői szerint azonban egy átlagos program sohasem használja ki azokat az előnyöket, amelyek az
összetett utasításokból erednek. A RISC processzorok csak a legalapvetőbb utasításokat képesek végrehajtani, azokat
viszont igen gyorsan. Az összetett utasításokat az alapvető utasítások segítségével meg lehet valósítani. A gyakorlati
tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy a RISC processzorok gyorsabban képesek futtatni a programokat. Az Intel
processzorok a Pentiummal bezárólag jeles képviselői a CISC processzoroknak.
Az egyes mikroprocesszorok egymástól különböző jellemzőkben térnek el, összehasonlításuk nem olyan egyszerű.
Tulajdonképpen csak úgy lehet eldönteni, hogy melyikük jobb, ha használjuk őket. Igen ám, de a különböző
processzorokon, különböző programok futnak, amelyeket különböző programkészítő cégek készítettek, ráadásul más
típusú kiegészítő eszközöket kezelnek.
Ezért ma már nem szabad csak a processzort nézni, meg kell vizsgálni a környezetét is, a rendszert, amiben dolgozik.
Nagyon sok múlhat azon, hogy egy mikroprocesszort milyen eszközök szolgálnak, azon milyen programok futnak,
milyen szoftverkörnyezetben, milyen lehetőségei vannak a bővítésre, milyen megbízhatóságú. Egy biztos, az újabb
processzorok biztos többet tudnak az előzőtől.

6. Memóriák
6.1

Alapfogalmak

A memóriát régebben operatív tárnak is nevezték. Ez az elnevezés arra utal, hogy minden fontosabb művelet a
memórián keresztül zajlott le. Lásd számítógép generációk  I. generáció.
6.1.1

A memória feladata

Elsődleges feladata az adatok és utasítások tárolása.
Ezen kívül biztosítania kell, hogy a CPU, vagyis a processzor a lehető leggyorsabban hozzáférhessen a memóriában
tárolt adatokhoz és utasításokhoz. A memóriák általában sokkal gyorsabb hozzáférést biztosítanak, mint a háttértárak.
Ezért van az, hogy amikor egy programot végre akarunk hajtatni, először az a memóriába töltődik be, és a processzor a
memóriából olvassa a következő utasítás, illetve adat kódját.
6.1.2

Memóriák jellemzői

Olvasás, írás: Mint az előzőekből kiderült, minden memóriából lehet olvasni adatot. Viszont nem minden memóriába
lehet adatot írni. Azokat a memóriákat, amelyekbe nem tudunk írni, csak olvasható memóriáknak hívjuk (ROM  Read
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Only Memory). A másik családot írható, olvasható memóriáknak nevezzük. Mindkét memóriatípusnak sok fajtája
létezik.
Bitek, bitcsoportok: Az információ a számítástechnikában bitek formájában kerül tárolásra. Egy bit '1' vagy '0' lehet,
vagyis a kettes számrendszernek megfelelően kerül minden tárolásra. A memóriák mindegyike biteket, bit csoportokat
tud egyszerre kezelni, vagyis egyszerre egy bitet vagy bitcsoportot lehet a memóriába írni illetve onnan olvasni. A
memória legkisebb eleme a bit cella, amely egy bit tárolására alkalmas. A memória IC (Integrált áramkör) ilyen cellák
sokaságából épül fel.
Címzés: A címzés azt jelenti, hogy kiválasztjuk a kívánt bitet vagy bitcsoportot. A kiválasztás címvezetékek
segítségével történik, amelyek a kettes számrendszernek megfelelően választják ki a megfelelő elemet. Vagyis minden
bitnek, bitcsoportnak külön címe van. Olvasásnál és írásnál is meg kell adni ezt a címet.
Tárkapacitás: A tárban (ICben) tárolható információ mennyiségét adja meg bitben, bájtban, kilobájtban (Kb) vagy
megabájtban (Mb) illetve gigabájtban (Gb). (1 Gb = 1024 Mb, 1 Mb = 1024 Kb, 1 Kb = 1024 bájt)
Tárhozzáférési szélesség vagy szószélesség: Az egy tárművelettel (olvasás, írás) kezelhető bitek számát adja meg. Ez
lehet 1 bit, 4 bit, 8 bit illetve többszörösei.
Tárhozzáférési idő: A kiolvasni kívánt információ kérésétől (címének megadásától) az információ megjelenéséig eltelt
idő. Általában ns nagyságrendű időkről van szó.
Átviteli sebesség: Az 1 s alatt a tárba írható vagy onnét kiolvasható információ mennyiségét adja.
6.1.3

Memóriák csoportosítása

A memóriák két nagy csoportra oszthatók: félvezető és nem félvezető alapanyagú memóriákra. Ma már csak félvezető
alapanyagú memóriákat használnak. A félvezető memóriák viszont igen sokféle megvalósításban léteznek, így
alkalmazási területük is sokféle.
Nem félvezető
 késleltető művonal
 ferrit memória

Félvezető
Közvetlen hozzáférésű
ROM (nem felejtő)
 ROM
 PROM
 EPROM
 EEPROM
 Flash ROM
 FRAM

RAM (felejtő)
 SRAM
 DRAM
 EDO RAM
 CDRAM
 SDRAM
 VRAM
 3DRAM
 WRAM

Soros hozzáférésű
 CCD
 LIFO (léptető)
 FIFO (léptető)

Speciális
 többszörös
hozzáférésű
 asszociatív

A félvezető tárak felosztása alapvetően a címelérés szempontjából osztja fő csoportokra a tárakat. A közvetlen
hozzáférésű tárak esetén bármely címen elhelyezett információ azonos idő alatt érhető el. Soros esetben az elérési idő a
címzett információ helyétől függ. A speciális tárak esetében is ez a helyzet.
Megkülönböztethetjük a tárakat aszerint is, hogy felejtő (volatile) vagy nem felejtő (nonvolatile) tárak. A felejtő tárak a
tápfeszültség megszűnésekor elvesztik információtartalmukat, viszont a nem felejtő tárak megtartják azt.

6.2

ROM  Read Only Memory

Ezeket a csak olvasható tárakat olyan helyeken használják, ahol a lekérdezésnél mindig ugyanarra az információra van
szükség. Így a berendezésben az adatok beírására szolgáló elektronika elmarad, és maga a tár is egyszerűbb felépítésű
az írható/olvasható tárakhoz képest. Emiatt olcsóbbak és gyorsabbak az írásra is használható táraknál. A tápfeszültség
megszűnésekor információ tartalmukat megtartják.
Az ábrán az '1..n' vonalak a címvonalak, ahol az információt
címezzük.
Az '1..m' vonalakon pedig az információhoz férhetünk hozzá.
Általában az 'm' = 8, vagyis egy címen 8 bitet tárolhatunk.
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Mivel egy számítógépes rendszerben több memória IC is lehet, ezért közöttük választani kell. Ezt teszi lehetővé az
'Engedélyezés' vonal, amelyet CE (Chip Enable) azonosítóval látnak el.
Az információt a megrendelő kívánsága szerint a gyártás során fixen beépítik. Diódákat csak az igazságtáblázat '1'
eseinek megfelelő keresztpontokba ültetnek.
A kis kapacitású bipoláris (TTL) ROM hozzáférési ideje átlagosan 30 ns, a nagyobbaké 50 ns, átlagos fogyasztásuk
bitenként 0,5..1 mW.
6.2.1

PROM  Programmable ROM

A felhasználó által egyszer programozható PROM elemek olyan tármátrixot
tartalmaznak, amelynél a mátrix minden egyes keresztpontjába a diódával sorba
egy kiégethető olvadó biztosítékot építenek be. Így a felhasználónak lehetősége
nyílik arra, hogy a fix tárat maga programozza be. Azokat az elemeket, ahova
logikai '1' értéket kell írni, egy programozó készülék segítségével megcímezik,
amely ezután ezeken a helyeken  a dióda vagy a tranzisztor segítségével 
akkora áramot bocsát át, amely a biztosítékokat kiégeti. Ebben az esetben a
kiégett állapot jelenti a logikai '1'et. Az információ ezen a módon állandóan
megmarad a tárban, az egyszer kiégetett biztosíték többet vissza nem állítható,
tehát az annak megfelelő tartalom nem módosítható.
Az olvadó biztosíték maszkon keresztül felgőzölögtetett NiCr vagy egyéb
ötvözet, esetleg poliszilícium.
A kimeneti puffer áramkörnek alkalmasnak kell lennie a kétirányú jelátvitelre. Beégetéskor a biztosíték kiégetéséhez
szükséges áramot kell átvinnie a kimenetről a megcímzett diódákhoz és a soros biztosítókhoz. Kiolvasáskor pedig a
megcímzett bit állapotát kell a kimenetre vezetni.
6.2.2

EPROM  Electrically PROM

Az EPROM elektromosan programozható és ultraibolya fénnyel
törölhető tár. Az alkalmazott technológia a FAMOS  Floating
Avalanche MOS. A FAMOS lebegő lavina MOS technológiát
jelöl.
Programozás elve: A FAMOS lényege, hogy a vezérlőelektróda
szilíciumdioxid réteggel van szigetelve. Erre az elszigetelt
vezérlőelektródára a töltésbevitel lavina letörés segítségével
történik úgy, hogy a forrás és a vezérlő között alkalmazott nagy
pozitív feszültség elektronokat visz a lebegő szilícium vezérlőre. A feszültség eltávolítása után az megtartja negatív
töltését, mivel szilíciumdioxid szigetelő réteggel van körülvéve. Ez azután, hogy vane töltése vagy nincs, a vezérlő
sziget alatt létrehoz vagy nem hoz létre egy vezető csatornát a forrás és a nyelő között. Ez jelenti azután azt, hogy
bináris '0' vagy '1' értéket tároltunk a tár cellájában.
Törlés elve: A tárolt bitek ultraibolya fénnyel az elem kvarc ablakán keresztül törölhetők. Az ultraibolya fény
fotóáramot hoz létre a szilíciumdioxid rétegben, amely a lebegővezérlő töltését az alaplemezbe viszi. Gyakorlatilag
egy kvarclámpával 23 cm távolságból megvilágítva az áramkört, kb. 1520 perc szükséges az áramkör valamennyi
cellájának törléséhez. Arra is vigyázni kell, hogy hosszabb ideig napfénynek vagy neonfénynek kitett áramkörök
információtartalma is sérülhet. Ezért szokták a beégetett EPROMok ablakait letakarni.
6.2.3

EEPROM  Electrically Erasable PROM

Az EEPROM az elektromosan törölhető programozható memória
rövidítése. Ez azt jelenti, hogy működésében annyiban tér el az
EPROMtól, hogy a beírt információt nem ultraibolya fénnyel,
hanem feszültséggel lehet törölni hasonlóan a programozásához.
Vagyis ezekhez az eszközökhöz nincs szükség égető készülékekre.
Az információ törlése és az új információ beírása egy külön
bemeneten keresztül vezérelhető.
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A törlés és programozás elve: Az EEPROM cella felépítése annyiban különbözik az EPROM celláétól, hogy a
MOSFET tranzisztor lebegő gateje és drainje közé egy vékony oxid réteg kerül (tunneloxide). Ha ez a vékony oxid
réteg 21 V feszültséget kap, töltésáramlás indul meg a drainről a lebegő gatere (beírás). Ha a 21 Vos feszültség
polaritását megfordítják, a lebegő gate töltése a drainre vezetődik le, vagyis a cella törlődik.
Mind a beírásnál, mind a törlésnél valamennyi vezérlő, cím, és adatbemenet TTL szinteket igényel, egyedül a Vpp
kivezetésre kell egy 10 ms hosszúságú és 21 V amplitúdójú impulzust adni.
Törölni lehet akár bájtonként (minden bájt törlése 10 msot vesz igénybe), akár az egész tármátrixot, amely szintén 10
ms időtartamú.
A címenkénti automatikus törlés/beírás teljes időigénye 20 ms, mivel beírni csak törlés után lehet és a törlés ideje is 10
ms, valamint a beírás ideje is 10 ms. Ez elég hosszú idő ahhoz, hogy mikroprocesszoros rendszerben RAMként
lehessen használni. Bár megvan az az előnye, hogy az információt a tápfeszültség kikapcsolásakor is megőrzi. Így olyan
helyeken ahol az információt hosszabb időre meg kell őrizni, így is előnyösen használható.

6.3

RAM ( Random Acces Memories) típusú memóriák

A RAM a véletlen hozzáférésű memória angol rövidítése. Ez a cím szerinti elérés módjára utal, vagyis ezek a memóriák
is a közvetlen hozzáférésű memóriákhoz tartoznak. Az információt itt is közvetlenül címezzük.
A RAMok jellegzetesen felejtő memóriák, vagyis tartalmukat a tápfeszültség kikapcsolásakor elvesztik.
Másik jellegzetességük, hogy az információt nem csak olvasni lehet, de be is lehet írni. A beírás az EEPROMtól
annyiban különbözik, hogy az időtartama körülbelül annyi, mint a kiolvasásé, valamint nem kell külön időzíteni, hanem
egy vezérlő bemeneten jelezhetjük, hogy beírásról van szó. Emiatt a RAMokat írható/olvasható memóriáknak is
nevezik.
Alapvetően kétféle RAM típust különböztetünk meg:
− statikus RAMot => SRAM és
− dinamikus RAMot => DRAM.
Az SRAM jellemzői
− tároló eleme flipflop
− nem igényel frissítést
− gyors (adathozzáférési ideje kicsi)
− A DRAM jellemzői
− tároló eleme kondenzátor
− frissíteni kell
− kis teljesítményigény
− kis helyigény => nagy kapacitás => olcsó
Közös jellemző, hogy az információt jelentő biteket mátrixba szervezve tárolják, így egy bit eléréséhez meg kell adni a
sor és az oszlopcímét is.
Ugyancsak közös jellemző, hogy a memória elemek be és kimenetei TTL kompatibilisek.
6.3.1

SRAM

Felépítése hasonló a tranzisztoros RS tárolóéhoz, de a vezérlést az emitterek
kapják. Egyszerre itt is csak az egyik tranzisztor vezethet, mert a vezető
tranzisztor 0 V körüli kollektor feszültsége lezárva tartja a másikat.
Tárolás: A cím vezeték(ek) alaphelyzetben földpotenciálon vannak és a
flipflop tárolja a beírt bit értékeket.
Kiolvasás: A cím vezetéket pozitív feszültségre kapcsoljuk. Az éppen
vezető tranzisztor emitter árama ilyenkor a megfelelő olvasó vezetékbe
folyik. (Az olvasó vezetékek közösek mindegyik tárolóhoz.) A tároló
állapotától függően vagy az "1"es olvasó vezetéken, vagy "0"ás olvasó
vezetéken folyik áram. Ezt az áramot a megfelelő olvasó erősítő érzékeli és
felerősíti.
Beírás: A cím vezetéket pozitív feszültségre kapcsoljuk, miközben vagy az
"1"es vagy a "0"ás vezetéket 0 Vra visszük, attól függően, hogy 1et vagy
0át akarunk beírni. A 0 V hatására a megfelelő tranzisztor vezetővé válik
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(az emitter földpotenciálra kerül). A beírás befejeztével a címvezeték alapállapotba (0 V) kerül, így a cella tárolja a beírt
értéket.
6.3.2
6.3.2.1

DRAM
DRAM cella felépítése és működése

A DRAM cella egy tranzisztorból és egy kondenzátorból áll.
A szóvonal alapértelmezésben alacsony szinten van. Mivel a szóvonal a
tranzisztor bemenetével van összekötve, a feszültség megemelése aktivizálja a
tranzisztort, és összeköti a kondenzátort a függőlegesen jelölt bitvonalak
egyikével. A bitvonalak egy pufferen és egy erősítő áramkörön keresztül egy
kimeneti vonalra csatlakoznak, amelynek feszültsége jellegzetesen 0 vagy 5
V. Ez a két feszültségérték felel meg a számítógépben alkalmazott bináris 0,
illetve 1 értéknek.
Az egycellás DRAM egy bitet képes tárolni. A bit értéke 1, ha van töltés, és 0,
ha nincs töltés a kondenzátorban.
Olvasás
A bit értékének kiolvasása kétlépéses folyamat: először egy előtöltő áramkör feltölti mindkét bitvonalat egy
úgynevezett vonatkoztatási feszültségre, rendszerint 2,5 voltra. Aztán a szóvonal aktivizálódik, lezárja a tranzisztort, és
elektromos összeköttetést létesít a kondenzátor és a bitvonalak egyike között. Ha a kondenzátor fel van töltve, akkor
enyhén nő a feszültsége annak a bitvonalnak, amellyel a kondenzátor összeköttetésben van, a másik bitvonal feszültsége
viszont változatlan marad. Ez a pozitív feszültségkülönbség a két bitvonal között a kimeneti vonalon 1est (nagyobb
feszültségjelet) generál. Ha a kondenzátor nincs feltöltve, akkor a bitvonal feszültsége csökken, amikor a töltés egy
része a bitvonalból a kondenzátorba folyik. Ez negatív feszültségkülönbséget hoz létre a két bitvonal között, és 0t
(kisebb feszültségjelet) generál a kimeneti vonalon.
Írás
Ahhoz, hogy a memóriacellába 1et írjunk, a számítógép feszültséget ad a bemeneti vonalra, hogy feltöltse azt a
bitvonalat, amelyhez a tranzisztor van kötve, és aktivizálja a szóvonalat. Ezáltal a kondenzátor áramköre zárul. Mivel a
kondenzátornak a tranzisztor felé eső vége nagyobb feszültségen van, mint a másik, a föld felé eső vége, ezért a
kondenzátor töltődni kezd. Másrészt ha a feszültség megszűnik a bemeneti vonalon, miközben a szóvonal aktív
állapotú, akkor a kondenzátorban lévő töltés elfolyik a föld felé. Így attól függően, hogy nagy vagy kis jelet kap a
bemeneti vonal, a kondenzátor feltöltődik, illetve kisül: az első eset 1 beírásának, a második eset 0 beírásának felel meg.
Problémák
A kondenzátor adatrögzítésre való használata azt a problémát hordozza magában, hogy az adatok DRAMcellából való
olvasása megsemmisíti az adatokat. Ugyanis a számítógép csak úgy tudja kideríteni, hogy egy kondenzátor fel vane
töltve, hogy kisüti azt egy bitvonalra. Ha a kondenzátor a kiolvasás előtt töltve volt, a kiolvasás után ki lesz sütve. Ezért
a DRAM chipeket úgy tervezik, hogy amikor a gép a kondenzátorból 1et olvasott ki, azonnal újra fel is tölti.
Egy másik probléma a kondenzátorok adattárolásra való használatakor, hogy egyetlen kondenzátor sem hajlandó a
töltést végtelen ideig tárolni. Sőt mi több, a DRAM parányi kondenzátorai szinte semeddig sem tárolják a töltést. A
DRAM cellát fel kell frissíteni (újra kell tölteni a kondenzátorát) néhány ezredmásodpercenként, különben az eltárolt
1ek 0vá változnának az elektromos töltés elszivárgása miatt.
Frissítés
A számítógépek sokféle technikát használnak a DRAMcellák felfrissítésére. Az egyik általánosan használt technika
még a korai PCk idejéből való: egy rendszeridőzítő és egy DMA csatorna (közvetlen memóriahozzáférési csatorna)
segítségével periodikusan látszólagos olvasási műveletet hajtanak végre minden egyes DRAMcellán. Ez úgy történik,
hogy aktivizálják a cella szóvonalát, és kiolvassák a cella tartalmát a bitvonalakra, de a kimenetre küldött eredményt
figyelmen kívül hagyják. Mivel a DRAMcella automatikusan feltöltődik minden egyes kiolvasás után, ezért a
látszólagos kiolvasás egyszerű módszer a cella felfrissítésére. Az újabb PCk ezt sokkal elegánsabban oldják meg:
memóriaalrendszereket használnak arra, hogy felfrissítsék saját memóriájukat. Függetlenül attól, hogyan hajtódik
végre, a periodikus memóriafrissítés biztosítja, hogy a DRAMba írt adatok ott is maradnak, amíg új adatok nem
kerülnek a helyükre, vagy amíg ki nem kapcsoljuk a számítógépet.

6.4

IBM PCkben használatos memóriák
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6.4.1

Alapmemóriák (operatív memóriák)

Az első IBM PCk DIP típusú memóriák felhasználásával készültek.
Még a 286os gépek nagy része is ilyen memóriákat használtak. Nevesebb gyártóknál a 286os lapokban már
megjelentek a SIPP modulok. A modulos memóriát egyszerűbb kezelni, cserélni, esetleg bővíteni, mint a DIP tokozott
memóriákat.
A 386os gépeknél jelentek meg és terjedtek el a SIMM modulok. Ma is ez a legelterjedtebb memória típus.
Újabb fejlesztés a DIMM memória, amely a Pentiumos gépeknél jelent meg és csak ezeknél használhatók ki igazán.
Ugyancsak Pentiumos gépeknél jelent meg az EDO RAM. Ezek is SIMM illetve DIMM tokozásúak. Ma már
ugyanolyan árban kaphatók, mint a SIMM DRAMos társaik. Viszont EDO RAMot csak Pentiumos gépbe célszerű
elhelyezni, 486 vagy régebbi típusokba nem.
Az újabb fejlesztésű memóriák (BEDO RAM, SDRAM, stb.) szintén a Pentiumos gépeknél jelentek meg, de fontos
szerepük lesz az új Pentium IIes processzoroknál is.
6.4.2

Cache memóriák

A cache memória a nagysebességű processzor és a lassabb elérésű DRAM között teremt kapcsolatot úgy, hogy az
információt átmenetileg tárolja és gyors hozzáférést biztosít a processzor számára. A gyorsasági követelmények miatt
ezek minden esetben valamilyen SRAMokból épülnek fel.
Felmerülhet, hogy használjunk SRAM memóriát rendszer memóriaként és nem lesz probléma a sebesség. Ennek csak
két akadálya van: a 15 ns sebességű SRAM integrált áramkör az azonos kapacitású 70 ns sebességű DRAM áramkörnek
több mint tízszeresébe kerül, és helyigénye többszöröse a DRAM helyigényének.
Ha a processzor az operatív tár valamelyik rekeszét olvasni akarja, akkor a gyorsítótár vezérlője beolvassa ezt és még
néhány rekeszt a gyorsítótárba, feltételezve, hogy a processzor legközelebb a soron következő rekeszt akarja olvasni.
Így a következő olvasási műveletek már várakozás nélkül hajthatók végre mindaddig, amíg a processzor számára
szükséges adat megtalálható a gyorsítótárban. Ebben az esetben ismét a gyorsító töltése következik, és a várakozás
nélküli olvasás folytatható. A gyorsítótár töltése csoportos (burst) módban igen rövid idő alatt végrehajtható, a rendszer
teljesítményét jelentősen nem csökkenti.
Írás esetén egy kicsit bonyolultabb az eset. Ennek kezelésére két módszer terjedt el, a write through (átírás) és a write
back (visszaírás). Az write through eljárásnál a gyorsítótár írását azonnal követi az operatív tár írása is. Ezzel a két
memória egyező tartalmú lesz, de az írásműveletek végrehajtási idejét nem gyorsítja a cache.
Visszaírásos esetben csak akkor történik a gyorsítótár tartalmának visszamásolása az operatív tárba, ha az adott
gyorsítótártartalmat (sor) cserélni kell. Ez a módszer gyorsabb az előzőnél, viszont figyelni kell, hogy történte a
gyorsítóba írás, azaz kelle az operatív tárba visszaírni. Erre egy toldalék bit szolgál, melynek "módosult" (alter) vagy
"piszkos" (dirty) nevet adtak. Ez a kiegészítő memóriaelem drágítja a visszaírással dolgozó gyorsítótárat.
6.4.3

Video memóriák

Itt a legszélesebb a használt memóriák típusainak felhasználása. Mindenféle egzotikus memóriával lehet találkozni a
nagyobb teljesítmény elérése érdekében (EDO RAM, WRAM, 3D RAM, stb.).

7. Csatlakozási felületek, interfészek
Gyakorlatilag ezek azok a pontok, ahol a számítógéphez (alapgéphez) külső perifériákat csatlakoztathatunk. Mivel
sokféle gyártó gyárt perifériákat, ezért szükség van egységes szabványosított csatlakozási felületre, amelyhez
bármelyiket csatlakoztatva, minden esetben működnek az eszközök.

7.1

Soros port

Legáltalánosabb, legegyszerűbb csatlakozási felület, mely nevét onnan kapta, hogy az adatokat bitenként, sorban
egymás után továbbítja. Pontosabban az egyik vezetéken a számítógép küldi az adatokat, egy másikon a periféria, a
többi vezeték pedig az adatáramlás levezénylésében segíthet.
Kétféle elnevezése is van a szabványosított soros interfésznek, az egyik az RS232, a másik a V24/V28. Ebben
definiálják azt, hogy hány vezetéken pontosan milyen időzítésekkel, milyen feszültségszinteken (nem TTL), hogyan
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áramolhatnak az adatok, illetve azt is, hogy milyen csatlakozók szükségesek hozzá, és azokon melyik lábon milyen jel
található.
Kétféle csatlakozó típus is szabványosnak tekinthető. Az egyik kilenc, a másik pedig 25 pólusú.
9 pólusú
25 pólusú
Számítógépen lévő csatlakozó
Géphez csatlakozó kábel
A mai gépeken már nincs 25 pólusú csatlakozó, helyette még egy 9 pólusú található az alaplapon.
A soros port jellegéből adódóan az egyik leglassabb adatátvitelre alkalmas interfész, de egyben a legegyszerűbb is.
Ezért viszonylag sokféle perifériális eszközt csatlakoztathatunk a soros portra:
− egér
− modem
− scanner
− nyomtató
− különböző vezérelhető vagy érzékelő eszközök
− számítógépek (számítógépek egymás közötti kommunikációja is megvalósítható)
Egy PCben elvileg 4 db soros port (COM1, COM2, COM3, COM4) lehet, gyakorlatilag azonban ezek közül csak
kettő, amit használhatunk is.

7.2

Párhuzamos port

A párhuzamos porton egyszerre 8 adatvonalon, párhuzamosan lehet adatot továbbítani, innen kapta a nevét is. Ez a
soros porthoz képest legalább nyolcszor gyorsabb átvitelt jelent.
A csatlakozó szintén 25 pólusú, de a gépen lévő csatlakozó az apa, míg sorosnál az anya volt a gépen.
25 pólusú
Számítógépen lévő csatlakozó
Géphez csatlakozó kábel
A párhuzamos portot kifejezetten nyomtatók részére találták ki, így csak egyirányú kommunikációra volt képes. Később
az intelligens nyomtatók megjelenésével szükségessé vált, hogy a periféria is tudjon adatot küldeni a gépnek, ezért
kibővítették a szabványt. Jelenleg is többféle verziója létezik az egyes megvalósításokban. A PCkben is többféle
üzemmód közül választhatunk a BIOS setup programjában:
− normál – a hagyományos egyirányú átvitel
− EPP – elsősorban nem nyomtató jellegű eszközök részére
− ECP – elsősorban új fejlesztésű nyomtatók, scannerek részére
Párhuzamos portra is igen sok eszköz csatlakoztatható:
− nyomtató
− scanner (lapolvasó)
− cserélhető merevlemez
− különböző vezérelhető vagy érzékelő eszközök
− számítógépek (számítógépek egymás közötti kommunikációja is megvalósítható)

7.3

Billentyűzet interfész

Kifejezetten a billentyűzetek csatlakoztatására készült. A kommunikáció soros, vagyis a bitek egymás után sorban
kerülnek továbbításra. Az PC és az XT billentyűzetek csak adni voltak képesek, míg a ma használt AT billentyűzetek
már képes parancsok és adatok fogadására is képesek, vagyis ezeknél a kommunikáció már kétirányú. A csatlakozók 5
pontos DIN kivitelűek:
Számítógépen lévő csatlakozó

Hardver alapismeretek
Géphez csatlakozó kábel
Elvileg más eszközök is csatlakoztathatók ide, de nem kommunikációs céllal, hanem azért, mert a billentyűzet
csatlakozóin a tápfeszültség is ki van vezetve, így olyan eszközök, amelyeknek viszonylag kisebb tápellátási igénye
van, nyugodtan használhatják tápforrásként a billentyűzet csatlakozót.

7.4

PS/2 port

Ez a felület gyakorlatilag megegyezik a hagyományos billentyűzet interfésszel. Az eltérés mindössze az alkalmazott
csatlakozó kialakításában van.
Számítógépen lévő csatlakozó
Géphez csatlakozó kábel
A csatlakozó vonalak száma és szerepe is azonos. Ez azt is jelenti, hogy hagyományos billentyűzetet is egyszerűen
csatlakoztathatunk PS/2 felületre, ilyen átalakítók boltban is kaphatók, de akár mi is készíthetünk ilyen átalakítót.
Ami érdekesség a PS/2 porttal kapcsolatban az az, hogy a billentyűzeten kívül más soros átvitelt alkalmazó eszközöket
is csatlakoztathatunk ilyen felületen keresztül a számítógéphez. Ez nem azt jelenti, hogy a soros port és a billentyűzet
port azonos módon működik, hanem azt, hogy ezek az eszközök már az ilyen típusú kommunikációra vannak
felkészítve. A soros portok és a billentyűzet portok feszültségszintjei eltérőek, abban azonban közösek, hogy az
információt sorosan, bitenként továbbítják.

7.5

Game port

Ez a felület kezeli a botkormányokat (joystick), valamint ezen keresztül is megvalósítható egy MIDI eszközzel a
kommunikáció, ezt MIDI portnak is definiálhatnánk.
A game port ellenállás értékeket alakít impulzussá, illetve két gomb lenyomott vagy elengedett
állapotát képes érzékelni és továbbítani a számítógép felé. Így a PC game portjára csak analóg
botkományokat, illetve csak analóg működésű eszközöket lehet csatlakoztatni.
Ma már kaphatók olyan eszközök is, amelyek digitális elven működnek. Ezek az eszközök soros
kommunikációt valósítanak meg a két gomb lenyomottságát jelző vezetéken keresztül.
A csatlakozó maga 15 pólusú, rendszerint a hangkártyákon található:
Számítógépen lévő csatlakozó
Géphez csatlakozó kábel
A game portra csatlakoztatható eszközök néhány típusa:
− analóg joystick
− gamepad
− összetett funkciókat megvalósító digitális joystickek, melyek kifejezetten repülőgép szimulációkhoz
készülnek
− analóg kormány
− kormány pedálokkal, váltókarral
− froce feedbackes eszközök, melyek erőt képesek kifejteni a kezünkre

7.6

IrDA (Infrared Data Association) port

Ez a felület vezeték nélküli átvitelt valósít meg a számítógép és a periféria között infra sugarak segítségével. Hátránya,
hogy az adó és fogadó eszköznek „látnia” kell egymást.
Ma már sokféle eszköz kapható IrDA csatlakozóval ellátva, pl.:
− egér
− scanner
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− nyomtató
− digitális kamera
− vonalkód leolvasó

7.7

USB (Universal Serial Bus) port

Az USB, mint neve is jelzi, egy univerzális soros busz, amelyet az eddigi, elavult csatlakozási felületek leváltására
terveztek. Erre meg is van minden esélye, hiszen a jellemzői igen figyelemre méltóak:
− 127 eszköz csatlakoztatható egyszerre a segítségével a számítógéphez
− a csatlakoztatott eszközök képesek azonosítani magukat (plug & play)
− kétféle sebességen képes a kommunikációt megvalósítani, a lassabb sebességen olyan eszközök
kommunikálhatnak, amelyeknek nem szükséges állandó kapcsolat (pl. billentyűzet), a gyorsabb sebességen
pedig azok az eszközök, melyek folyamatos kommunikációt igényelnek (pl. monitor)
− a használt kábel 4 eres (2 vezeték a táp, 2 vezetéken történik az adattovábbítás)
− a csatlakoztatott eszközök a tápfeszültséget a kábelen keresztül is kaphatják
− olcsón készíthetők USBs eszközök
− kétféle csatlakozó típust definiáltak (A és B típust), melyeknek szerepe is rögzített
Három fogalmat célszerű tisztázni. Az USB Host, a kiindulópont, ehhez csatlakoztatható bármilyen USB eszköz. A
Host a számítógép alaplapján helyezkedik el, és ehhez alapból csak egy USB eszközt lehet csatlakoztatni. Ha több
eszközt is szeretnénk csatlakoztatni, akkor van szükségünk egy USB HUBra. A HUB gyakorlatilag egy elosztó,
amelyre csatlakoztatható egy vagy több USB eszköz, vagy egy újabb HUB. Azt, ahova végülis egy eszközt
csatlakoztatunk, nevezzük USB portnak.
Egy USB eszköz lehet csak végpont, vagy tartalmazhat HUBot is, melyhez újabb eszköz csatlakoztatható, ez az eszköz
gyártójától függ.
Az USB csatlakozó két kivitelben készülhet:
USB A
USB B

Az USB portra csatlakoztatható eszközök száma napról napra nő. Gyakorlatilag már minden peirféria kapható USB
csatlakozási lehetőséggel is. Vagyis USB felülettel kaphatók például:
− egérek
− billentyűzetek
− scannerek
− digitális kamerák
− háttértárak
− hálózati eszközök

7.8

IEEE 1394 / FireWire port

A szabványosítás előtt Firewireként ismerhettük meg. Ez is egy új csatlakozási felület, és csakúgy, mint az USBvel,
nagysebességű kétirányú soros kommunikációt valósíthatunk meg segítségével.
A szabvány a digitális adatok továbbításának módját rögzíti, azok alkalmazásával és tartalmával nem foglalkozik.
Maximum 16 eszköz láncszerű, illetve 63 eszköz fa vagy csillagstruktúrában történő összekapcsolását teszi lehetővé.
A digitális audió/videó nagy adatmennyiséggel írható le, ezért gyors kapcsolatot igényel. Mini DV kamerák esetében az
adatátvitel protokolljaként az IEEE 1394 szabványt választották, amely lehetőséget biztosít elegendően gyors, teljes
kétirányú adattovábbításra. Az editálás során a kétirányú protokollnak a kameravezérlésnél van jelentősége: a FireWire
kábel az audió/videó adatok mellett időkódot, szalagtovábbítási és egyéb információkat is továbbíthat.
A szabvány 4 és 6 érintkezős csatlakozást támogat, a gyakorlatban a kapcsolatot általában 6 eres kábellel valósítják
meg, amelyből 2 ér a tápellátást szolgálja.
4 pólusú anya
4 pólusú apa
6 pólusú anya
6 pólusú apa
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8. Buszrendszerek
8.1

Feladata

Biztosítani az adatátvitelt a számítógép egyes részegységei között, vagyis ezek a számítógépen belüli eszközök között
valósítják meg a kommunikációt. Ezek az egységek lehetnek az alaplapon (memória, DMA, stb.), külön egységként
(merevelemez), illetve elhelyezkedhetnek bővítőkártyán is.

8.2

Általános jellemzők

Eddigi tanulmányainkban három busztípust különböztettünk meg: címbuszt, adatbuszt és vezérlőbuszt. Ezek együttesen
 kiegészítve néhány olyan vonallal, amely a gördülékeny kommunikációhoz szükséges  alkotják a buszrendszert. A
továbbiakban a buszrendszert röviden busznak fogom hívni.
A buszon adatátvitel egyidőben mindig csak az egyik eszköztől egy másik eszköz felé történhet. Vagyis a buszon
egyszerre csak két "aktív" szereplő lehet. Azt az eszközt aki vezérli, irányítja a buszt masternek, az adatátvitelben
passzív szerepet játszó eszközt pedig slavenek nevezik.
Egy buszon több master és slave egység lehet, de egyidőben csak egy master lehet aktív. A buszt használó mastereknek
el kell dönteniük, hogy melyikük legyen aktív. Ezt a folyamatot nevezik arbitrációnak.
A buszok jellemzésére az adat és címvonalak számát, az adatátvitel jellemzőit, időzítési adatait, a vezérlővonalak
típusait, funkcióit kell megadni. A jelek leírásán kívül egy buszrendszer a jelek feszültség szintjeit, terhelhetőségét,
meghajtási típusát (open collector, totem pole, tristate), minimális meghajtóképesség igényét, a csatlakozóinak típusát,
bekötését, a kártyák méreteit is rögzíti. Az egyes busz típusoknál fontos megadni, hogy lehete több master a buszon,
illetve ha lehetséges, akkor milyen módszerrel valósítható meg az arbitráció.
A továbbiakban az IBM PC kompatíbilis számítógépekben alkalmazott busztípusok következnek időrendi sorrendben.
Ezeknek közös jellemzője, hogy mindegyikük alaplapokon helyezkedett el és egyedi jellemzőik vannak, vagyis
ránézésre is meg lehet állapítani a típusukat.

8.3

PC, XT busz

Ez a buszrendszer tulajdonképpen az első IBM PC és IBM XT számítógépeken alkalmazott, akkoriban forradalmian
újnak számító bővítőkártya helyeknél alkalmazott I/O csatornának felel meg. Jellemzője a 8 bites adatbusz, 20 bites
címbusz, melyen keresztül maximum 1M memória kezelésére alkalmas. Master csak a CPU vagy a DMA lehet, a
bővítőkártyákon nem helyezhető el master egység. A perifériák címzésére 10 bites címeket használtak, így összesen
1024 perifériális regisztert lehetett megkülönböztetni.
Ez a busz csak élvezérelt megszakítás rendszert alkalmaz, emiatt, egy szintre, egy megszakításkérés jelre csak egy
egység kapcsolható. Élvezérelt megszakítás kezelés esetében a megszakításkérés vezetékei alaphelyzetben alacsony
logikai szinten vannak. A megszakítások a kérés jelek felfutó élénél keletkeznek.
Mivel az alaplapon lévő I/O eszközök az összes megszakításkérő bemenetet lefoglalják, és a megszakításokat nem lehet
közösíteni, tulajdonképpen a bővítőkártyák nem kérhetnek megszakítást.

8.4

AT busz, ISA busz  Industry Standard Application

Az AT számítógépeknél megjelent busztípus. 16 bites adatbusz, 24 bites címbusz jellemzi, melyen maximum 16M
memóriát lehetett megcímezni. Erre a buszra csatlakoztathatók az XT bővítőkártyák is. A bővítést külön csatlakozóval
oldották meg. Az új jelek erre a csatlakozóra kerültek.
I S A b ő v í té s

P C , X T I / O c s a to r n a

A busz képes 8 és 16 bites átvitelre is. Az SBHE jel alacsony szintje jelzi, hogy az adatbusz felső bájtján is
adatforgalom zajlik. A MEMCS16 ill. az IOCS16 jelek alacsony szintje jelzi, hogy a megcímzett memória ill. I/O 16
bites átvitelre is képes. A buszciklusok rövidítése a 0WS jel vezérlésével lehetséges.
Az ISA buszra több master egység is csatlakozhat. A busz vezérlési jogát úgy lehet átvenni, hogy az egyik DMA
csatornát kaszkádosításra programozzuk fel és a kérésvezetékét aktivizáljuk. Ha a DMA vezérlő a DACKn vonalon
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jelzi, hogy átvehető a vezérlési jog, az új master a MASTER vonal aktivizálásával átveheti a vezérlést. Az aktív
masternek a DRAMok frissítéséről is gondoskodnia kell.
A megszakítási rendszer itt is élvezérelt, egy megszakításhoz csak egy eszköz rendelhető. Viszont a megszakítások
száma megnőtt, így egy bővítőkártyán lévő I/O eszköz is kérhet megszakítást.
Az SMEMW , SMEMR , ill. MEMW , MEMR vonalak között az a különbség, hogy az 'S' kezdetűek csak az alsó 1M
címtartományban aktívak az XTvel való kompatibilitás miatt.

8.5

EISA  Enhanced ISA

Az XT és a ISA továbbfejlesztése a 32 bites processzorok felé. 32 bit adat 32 bit cím, vagyis közvetlenül 4Gb
címezhető a buszon is. Teljes egészében kompatibilis az ISA rendszerrel, az új jeleket a csatlakozó új kialakításával
vezették ki.
IS A jelek
E I S A b ő v í té s

Ebbe a csatlakozóba az ISA kártyák csak a felső sor kivezetéseivel csatlakoznak, az alsó sor elérését a csatlakozó
mechanikus kialakítása megakadályozza. Az új kivezetések a régiek között helyezkednek el, így a kivezetések száma
közel kétszeresére nőtt. Nagy átviteli sebességre tervezték 33Mb/s, emiatt a nagysebességű vonalak körül táp vagy föld
kivezetéseket találunk.
Az EISA buszra csatlakoztatott eszközök lehetnek 8, 16 vagy 32 bites szervezésűek. Adatátvitel bármely két egység
között végezhető az alaplapra épített buszvezérlő egység segítségével, ami a konvertálásokat automatikusan elvégzi.
Ezen kívül kihasználható a processzor burst adatátviteli lehetősége is. Ekkor 4db 32 bites adatot ír vagy olvas úgy,
hogy csak az első címét adja meg.
A megcímzett slave az EX32 , EX16, SLBURST , MEMCS16, IOCS16 jelek segítségével jelzi, hogy milyen adatátvitelre
képes.
Az EISA buszon továbbfejlesztették a master egységek kezelését, ill. az arbitrációt. Minden kártyahelyhez külön master
kérés MREQn és elfogadás MACKn jeleket is kialakítottak.
Az EISA buszra kifejlesztett kártyák egy azonosítási lehetőséggel is rendelkeznek, amit egy előre definiált,
kártyahelyenként más címtartományban lehet elérni. Nem csak a kártya típusa azonosítható segítségükkel, hanem az is,
hogy melyik kártyahelybe illesztették be. Alkalmazásukkal a kártyák jumperekkel történő konfigurációja is
kiküszöbölhető. A megszakítás kezelési rendszert továbbfejlesztették, alkalmas élvezérelt és szintvezérelt módban való
működésre is. A módot a vonalra csatlakozó kártya dönti el.
Szintvezérelt megszakításkezelés esetén egy megszakításhoz több eszköz is köthető. Lényege, hogy a kérések
huzalozott VAGY kapun keresztül csatlakoznak a buszhoz. Ebben az esetben a vonalak alaphelyzetben magas szinten
vannak, amit felhúzó ellenállás biztosít. Egy illesztő megszakítási kérése esetén a vonalat alacsony szintre kapcsolja,
amit 125ns1000ns ideig fenn kell tartani. A megszakítást a felfutó él váltja ki. Az ugyanarra a kérésvezetékre kapcsolt
többi illesztőnek figyelnie kell a vonal állapotát, kérésüket mindaddig nem adhatják ki, míg a megkezdett megszakítást
kiszolgáló rutin a GLOBAL REARM jellel nem engedélyezi. A jel hatására az az illesztő, amelyik a kérést eddig nem
tudta kiadni, megkísérelheti kérését eljuttatni a vezérlőhöz.
Az eszköz azonosítása történhet lekérdezéssel, vagy vektorosan is.

8.6

VL  Vesa Local busz

Kompatibilis az ISA rendszerekkel, hiszen az ISA mögötti csatlakozót használja fel.
V ESA

I S A b ő v í té s

PC,X T

A lokális elnevezés arra utal, hogy a kivezetések közvetlenül a processzor kivezetései, pufferelés nélkül. Ennek két
következménye is van:
 Nagysebességű átvitel
A VL busz max. 33Mhz es processzort tételez fel, de a DX266 illetve a DX4100 is 33 Mhzes
processzornak számít, így az átviteli sebesség 133Mb/secra növelhető.
 Legfeljebb 23 kártyahelyet lehet kialakítani. (terhelhetőségi, ill. sebességi korlátok)
Ha egy eszköz a VESA buszon érhető el, a ciklus kezdetén az LDEV jellel kell jeleznie.
Ez a rendszer is 32 bites átvitelt és így 4Gb memória megcímzését teszi lehetővé.
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8.7

PCI busz  Pheripherial Component Interconnect

32, ill. 64 bites átvitelt tesz lehetővé, 33Mhzes buszórajellel, így elméletileg 133 ill. 266Mb/sec átviteli sebességre
képes.
A cím is lehet 32 ill. 64 bites, de a vonalak itt időmultiplexelt elven működnek: AD0AD63.
A PCI buszra 10 egység csatlakoztatható, amelyből 5 lehet kártyahely.
Nem kompatibilis az ISA, VESA buszokkal, de a jelvezetékek kialakítása olyan, hogy két ISA buszos csatlakozó közé
el lehet helyezni egy PCI csatlakozót.
A buszra egyaránt csatlakoztatható 5vos, és 3,3Vos eszköz is.
A kártyák képesek automatikusan konfigurálni magukat (IRQ, I/O cím), ezt nevezik plug & playnek.

8.8

PCMCIA busz  Personal Computer Memory Card International Association

A laptop és notebook konfigurációkhoz fejlesztették ki a bankkártya méretű egységek szabványos buszrendszerét a
PCMCIAt. A rendszer statikus, dinamikus RAM, Flash ROM, valamint perifériakártyákat kezelhet. Háromféle
magassági mérettel gyártják. 16 bites adatbusz és 64 Mb címezhető memória jellemzi.
Eredetileg nem alkalmaz DMA átvitelt és a kártyákon nem lehet master egység.
Többféle szabvány terjedt el: PCMCIA, PCMCIA 2.0, JEDIA41.
Újabban PCCard ill. Card BusCard (PCI alapokra helyezték)nak szabványosították.
A kártyák csatlakozóinak olyan a kiképzése, hogy a gép bekapcsolt állapotában is lehetővé teszi az eszközök
csatlakoztatását.

9. Perifériák
9.1
9.1.1

Bemeneti perifériák
Billentyűzet

Sokféle billentyűzet közül választhatunk.
Amire figyelni kell, hogy a régi típusú (PC illetve XT) billentyűzetek nem használhatók a mai alaplapokhoz és fordítva.
Egyes típusoknál a billentyűzet hátoldalán egy kis kapcsoló segítségével be lehet állítani, hogy XT vagy AT
billentyűzetként működjenek, de a ma kapható billentyűzeteknél már nincs ilyen kapcsoló.
A gombok száma szerint is megkülönböztethetők a billentyűzetek. Az első típusok még 84 gombosak voltak, a maiak
már legalább 101  106 gombosak. Ezen kívül léteznek olyan billentyűzetek is, amelyeken egyéb speciális
programozható gombokat is elhelyeznek. Ezek funkciója, szerepe programból állítható.
A billentyűzeteket aszerint is meg lehet különböztetni, hogy a karakter lenyomást milyen módon érzékelik. Ez alapján
beszélhetünk kapcsolós (érintkezős), fóliás, kondenzátoros, hallgenerátoros, optikai, reed elemes billentyűkről is. Ez a
billentyűzetek élettartalma miatt lehet érdekes. A kapcsolós és a fóliás változat érintkező felülete elkophat, míg a többié
nem.
Ugyancsak lényeges lehet, hogy milyen ország nyelvéhez készítették a billentyűzetet. Az első típusok angol nyelvűek
voltak, de ma már igen sok országnak saját billentyűzete, billentyűzetkiosztása van. Ez azt jelenti, hogy a különböző
országok billentyűzetén különböznek az egyes gombokon feltüntetett betűk. Itt elsősorban azokra a betűkre kell
gondolni, amelyek az adott ország ábécéjében eltér az angoltól. Az egyéb billentyűk azonban rendszerint azonos
helyeken találhatók, ahogy az alábbi ábrán is látható:
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Az alfanumerikus billentyűzet (írógép billentyűzet) betűk, számok, írásjelek megjelenítését teszi lehetővé. A betűk
egyszerű leütésével, lenyomásával rendszerint a lenyomott gombon látható kisbetű jelenik meg a képernyőn. A SHIFT
váltóbillentyűvel együtt használva a nagybetűket lehet előcsalogatni. Ha bekapcsoljuk a CAPS LOCK billentyűt a
megjelenítés fordítva történik. A két jeles gombok esetén az alsó jel az alapértelmezett, a felső a SHIFTel együtt
jelenik meg. Fontos! Ezekre a CAPS LOCK hatástalan.
Vannak billentyűzetek, ahol a jobb alsó sarokban van egy harmadik jel is, ezt az ALT GR (jobb oldali ALT) billentyűvel
együtt lehet előhozni. Az említetteken kívül megtalálható még itt két CTRL billentyű, amelyek szintén váltó billentyűk,
a BACKSPACE, amely egy karakter visszatörlésére szolgál, a TAB billentyű, amely a sort szabályos darabokra osztó
tabulátor helyek közötti ugrást teszi lehetővé, illetve a szóköz (SPACE) billentyű is, amellyel egy üres karaktert
írhatunk. Az egyik legfontosabb gomb az ENTER, amelynek parancs és sor lezáró hatása van.
Az írógép billentyűzet felett helyezkednek el a programozható, vagy más néven funkció billentyűk. Ezek jelentésüket
mindig az adott programban nyerik el. Közülük külön nevet kapott az ESC, amellyel általában vissza lehet lépni egy
nem kívánt helyről. A többiek neve: F1, F2,....F12. Az F1 lenyomásával rendszerint az adott, éppen használt
programmal kapcsolatos segítség (help) információkat lehet előcsalogatni.
A vezérlő billentyűk középen helyezkednek el. Ezek közül a Print Screen hatására kinyomtatásra kerül az aktuális
képernyőtartalom (ha van csatlakoztatva lokálisan nyomtató), a Scroll Lock egy kapcsoló billentyű, amelynek
használatáról később beszélünk, a Pause hatására általában a program megszakad, vagy szünetel a működése.
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 Home (sor eleje), End (sor vége), Page Up (egy lappal feljebb), Page Down (egy lappal
lejjebb) és a nyilak a kurzort mozgatják.
Jobb oldalon helyezkedik el a vezérlő billentyűkkel kombinált numerikus billentyűzet (számjegy billentyűzet). Ha a
Num Lock kapcsoló billentyű be van kapcsolva a kettős jelű gombok számokként viselkednek, ha ki van kapcsolva
vezérlő billentyűkként. Ennek a résznek a hasznát főleg akkor látjuk, ha sok számot kell bevinni.
9.1.2

Egér

A grafikus munkafelületek nélkülözhetetlennek tartott mutató eszköze, melynek segítségével bizonyos feladatok
gyorsabban, illetve könnyebben elvégezhetők.
Az egeret használó programoknál a képernyőn egy ún. egérkurzor látható, melynek alakja függ a programtól, sőt
többnyire egy program használata során változik aszerint is, hogy éppen milyen helyzetben vagyunk. Az egér lényege,
hogy a kezünk mozgásával mozgatni tudjuk a képernyőn lévő egérkurzort. Az elmozdulás érzékelése alapján is sokféle
egér lehetséges, de a legelterjedtebbek az optikai elven működő egerek. A következő ábrán egy ilyen típusú egér
felépítése látható:
Az optomechanikus egér egyik központi alkatrésze a gömb
(golyó), amely az egérpadon való mozgatáskor elgördül. Ezt a
mozgást érzékeli két görgő, amelyek végén fogaskerékhez
hasonló perforált körlap helyezkedik el. E körlap optikai kapuk
között forog, amelyek detektálják hányszor szakította meg a
fénysugár útját egyegy 'fog'. Ezeket az információkat értékeli az
egér elektronikája és továbbítja a számítógép felé. Az egéren
található még két (MS szabvány) vagy három (IBM szabvány)
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gomb. Ezek egyegy mikrokapcsolóhoz csatlakoznak. A gombok lenyomását és felengedését is elküldik az egerek a
számítógépnek.
Az újabb egereken további funkciók is találhatók, leggyakoribb a görgető gomb, melynek mozgatásával a teljes ablak
tartalmát lehet görgetni.
További speciális egér típusok is kaphatók, mint például a track ball, csúnyán lefordítva a „hanyatfekvő” egér.
Lényege, hogy a golyó nagyobb méretű és a tenyerünk erre a golyóra fekszik. Másik fajtája kifejezetten hordozható
számítógépeken található. Ennek lényege egy kisméretű gomb, melyet 8 irányba lehet lenyomni. Amelyik irányba
lenyomjuk, a kurzor abba az irányba mozdul el.
Igazi érdekesség az úgynevezett force feedbackes egér. Az egér maga is képes mozogni,
vagyis erőt kifejteni a kezünkre. Érzékelhetjük segítségével a felületek érdességét,
határterületeket, stb.

9.1.3

Scanner (lapolvasó)

Lényegük, hogy a fénymásolókhoz hasonló elvek segítségével képi információkat (képek, rajzok,
gépelt oldalak) képesek eljuttatni a számítógépbe. Két fő típusa van, az egyik a kézi scanner,
amely leginkább a boltokból ismert vonalkódleolvasóhoz hasonlít, de szélesebb a leolvasó része.
Másik fajtája a lapscanner, amely a fénymásolóhoz hasonlóan egyszerre egy teljes A4es oldal
leolvasására képes. Ez utóbbi sokkal jobb minőséget szolgáltat.
A beolvasott képi információkat a számítógépen futó programok segítségével feldolgozhatjuk,
rajtuk további műveleteket végezhetünk. A legérdekesebb, amikor a gépelt szöveget képként
beolvassuk, majd karakter felismerő programok segítségével szöveges információvá alakítjuk át.
Ezt nevezzük karakter felismerésnek. A legismertebb ilyen célra használható program neve a
Recognita, amely ráadásul magyar fejlesztés.
9.1.4

Fényceruza

Igazi tollhoz hasonló eszköz, amelynek a hegyében egy fényérzékeny elem van. A képernyőhöz közelítve, illetve
speciális lapon rajzolva vele, a számítógépen futó kezelő program (driver) meg tudja állapítani, hogy a ceruza éppen a
képernyő melyik részén tartózkodik. Segítségével viszonylag könnyen lehet rajzolni, kiválasztani bizonyos elemeket.
9.1.5

TouchPad (érintőpad)

Ez a beviteli eszköz is elsősorban hordozható számítógépeknél használt egérhelyettesítő bemeneti eszköz.
Lényegük egy nyomás érzékeny felület, amelyet a kezünkkel megérintve, és a felületen elmozdítva, a
képernyőn elmozdul az egérkurzor is.
9.1.6

TouchScreen (érintő képernyő)

Az érintőpadhoz hasonlóan egy adott felületet kézzel érintve mozgatható az egérkurzor. Ebben az esetben ez a felület
maga a képernyő.
9.1.7

Tablet (digitalizáló tábla)

Gyakorlatilag egy speciális egérpad, amelyen különböző területek vannak kialakítva. A tábla képes érzékelni, hogy
melyik területet választottuk ki, a számítógépen futó program pedig a beállításoknak megfelelően másmás funkciót
aktivizálhat. Vagyis a digitalizáló tábla segítségével akár összetett bonyolult műveletek is egyetlen gombnyomással
megvalósíthatók. Ezeket a táblákat elsősorban tervezőrendszerek beviteli eszközeként alkalmazzák.
9.1.8

Digitális fényképezőgépek, kamerák
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Ezek az eszközök képeket, illetve folyamatos képi információkat képesek bejuttatni a számítógépbe.
9.1.9

Játékvezérlők

Kifejezetten különböző játékok irányításához fejlesztik ezeket az eszközöket. Van közöttük egyszerű botkormány,
rendes kormány gáz és fékpedállal, gamepad a videojáték megszállottaknak, és az igazi ínyenceknek a force feedback
es eszközök. Ennek a technológiának a lényege az, hogy képesek erőt kifejteni, vagyis a kormány a kezünkben az
útviszonyoknak megfelelően rángatódzhat, stb.

9.2

Kimeneti perifériák

Ezek a perifériák felelnek az információk megjelenítéséért.
9.2.1

Monitorok

Az egyik legáltalánosabb és ezért a legfontosabb kiviteli eszköz a monitor. A televízióhoz
hasonlóan sokféle módon jelenítheti meg az információt, képekben, szövegesen,
mozgóképekkel, hanggal viszont nem, ahhoz külön eszközre van szükség, a hangkártyára.
Többféle monitor típus létezik, a legáltalánosabbak a katódsugárcsöves megjelenítők,
amelyek a televízióknál alkalmazott alapelvek szerint működik. A monitorok legfontosabb jellemzői:
− képátmérő – a képernyő átmérője collban megadva (14, 15, 17, 19, 21)
− vízszintesen megjeleníthető képpontok száma
− függőlegesen megjeleníthető képpontok száma (külön a kártyára és a monitorra)
− a vízszintes és függőleges képpontok száma együtt a felbontást határozza meg, külön kell figyelembe venni a
kártyára és a monitorra
− sorszinkron, sorfrekvencia [KHz], arról ad információt, hogy mennyi idő alatt képes egy képpontsor
megjelenítésére
− képszinkron, képfrekvencia [Hz], arról ad információt, hogy egy másodperc alatt mennyi teljes kép
megjelenítésére képes, minél nagyobb ez az érték annál villogásmentesebb a kép
− pontfrekvencia [MHz]
− Interlace vagy NonInterlace, váltottsoros illetve nem váltottsoros megjelenítésre képes (a TVk minden
második képpontsort rajzolják ki, vagyis egyszerre csak egy félképet, ezt hívják Interlace megjelenítésnek)
− színes vagy mono (egyszínű) megjelenítés
− karakteres vagy grafikus megjelenítés
− DOT (fénypont) méret (0,26, 0,28, stb)
− hányféle megjelenítési módra képes, a felbontás és az egyszerre megjeleníthető színek száma határoz meg
egy megjelenítési módot
− analóg vagy digitális, a vezérlő elektronikára utal
A ma kapható monitorok mindegyike úgynevezett SVGA monitor. Régebben más típusú monitorok is használatban
voltak. Ilyen ismert típusok:
− mono, csak karakterek megjelenítésére képese
− monochrome, kétszínű grafikus képek előállítására is képes
− CGA, 320*200as grafikus felbontás 4 színnel
− EGA, 640*350es grafikus felbontás 16 színnel
− VGA, SVGA, 640/480/16 és egyéb üzemmódok
A különböző típusoknál más a csatlakozó, és más videó kártyára van szükség az üzemeltetésükhöz. A megjeleníthető
üzemmódokat ma már a használt videó kártya határozza meg. A mai monitorok ugyanis úgynevezett multisync
monitorok, melyek igen széles skálán bármilyen felbontásban képesek a kép megjelenítésére.
9.2.1.1

Katódsugárcsöves megjelenítők (CRT)

Lényegük, hogy az elektroncső speciális változata (katódsugárcső  CRT)
segítségével nagysebességű elektronokat juttatnak a képernyő elülső
részére, mely foszforeszkáló bevonattal van ellátva, így a becsapódás után
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az felvillan. Az elektronsugarat egy elektromágneses rendszer segítségével folyamatosan eltérítik vízszintes és
függőleges irányban egyaránt. A sugár így képpontonként a képernyő minden pontjára eljuthat a sugár energiájától
függően erősebb, világosabb illetve sötétebb képpontokat előállítva. A kép előállítása soronként történik. Amikor
minden sort kirajzolt, a sugár visszafut a kezdőpontra és kezdi elölről.
A színes kép előállításához három elektronsugarat használnak, és a különböző színek előállítását három színből keverik
ki, innen az elnevezés is RGB, ahol R – Red (piros), G – Green (zöld), B – Nlue (kék). A színek megjelenítéséhez
speciális foszforeszkáló réteget alakítanak ki, amely ebből a három színből épül fel.
A réteg szín elrendezése kétféle lehet, háromszög (delta) illetve sávos (inline) elrendezésű. Az
elektronsugarak egy lyukmaszkon keresztül érik el a foszforeszkáló réteget azért, hogy egymást
ne zavarják meg. A három foszforpöttyre eső sugár együttese állít elő egy színes képpontot.
Mivel a katódsugárcső a működés során elektromosan feltöltődik, ezért felületéről porszemek
lövellnek kifelé. Kifejlesztették az ún. alacsony sugárzású (Low Radiation, LR) monitorokat,
amelyek alig töltik fel a képernyőt. Ezeknél az említett jelenség nem lép fel.
9.2.1.2

Folyadékkristályos (LCD) kijelzők

Az alapelvük azon alapszik, hogy bizonyos kristályok elektromos tér hatására fénytörési
tulajdonságaikat megváltoztatják, így képesek a fénysugarakat polarizálni. Fényforrás,
polarizált szűrők és színszűrők segítségével megvalósítható egy olyan eszköz, mely
elektromosan vezérelhető és képes különböző fényerősségeket előállítani képpontonként.
Két fő típusa terjedt el a passzív mátrixos és az aktív mátrixos kivitelű. A passzív mátrixos (DSTN  DoubleScan Super
Twisted Nematic) kijelzők viszonylag kevés számú, a folyadékkristály rétegen vékony csíkok formájában elrendezett
elektródát alkalmaznak, amelyek megfelelő időzítéssel oldják meg a megfelelő cella elektromos töltéssel való ellátását.
Mivel a cellákban a töltés gyorsan megszűnik, így a kijelző halvány színű.
Az aktív mátrixos (TFT  Thin Film Transistor) kijelzők esetén minden cellához külön tranzisztor tartozik. A különálló
tranzisztorok pontosabb és erősebb töltést biztosítanak, és élénkebb színt eredményeznek, viszont sokkal drágábbak.
A színes megjelenítés itt is additív elven történik, mint a katódsugárcsöves megjelenítőknél, vagyis egy színes képpont
három fénysugár együtteséből épül fel.
Ezeket a kijelzőket, lapos kivitelük miatt elsősorban hordozható számítógépekben alkalmazzák, de már egyre több
asztali kivitelű LCDs monitor kapható.
9.2.2
9.2.2.1

Nyomtatók
Nyomtatók fejlődése és terjedése

Kezdetben a fejlődés két irányban indult el, egyrészt a nagyobb mennyiség illetve a jobb minősség felé. A nagyobb
mennyiség a karakteres nyomtatók sebességében jelenik meg például a sornyomtatóknál. A minősség tekintetében
szebb nyomtatási kép a cél például: mátrix, hő, tintasugaras, lézer, (LED). Napjainkban a lézernyomtatók már
megfelelnek a nagyobb sebességi igényeknek is, így a minőségi és mennyiségi követelmények találkoztak egymással.
9.2.2.2

A villamos írógépek

A villamos írógépek a következőkben térnek el a mechanikus írógépektől:
− segédenergia felhasználásával működnek (villamos motorral hajtott készülékek),
− képes villamos jelet előállítani, így számítógép bemeneti perifériaként használható,
− képesek a számítógép felől érkező villamos jeleket felhasználni az írómű működtetésére, így kimeneti
perifériaként használható.
Főbb típusaik a nyomtató fej alapján az ütőkaros, hengerfejes, gömbfejes.
Ütőkaros íróművek esetében a nyomtató karaktereknek egyegy betűkar felel meg,
amelyek végein a nyomtatóformák párosával helyezkednek el, a billentyűkön lévő
feliratoknak megfelelően.
Átlagos működési sebességük 10  12 karakter/sec.
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Hengerfejes íróművek esetén nyomtatandó karakterformákat egy henger palástján több sorban elhelyezve alakítják ki.
A hengerfej alkalmazási előnyei:
− kisebb méret és tömeg
− gyorsabb nyomtatás
− gyorsabb, egyszerűbb javítás
− egyszerű karakterkészlet váltás lehetősége
Hátrányai:
− bonyolultabb karakterkiválasztás (egy billentyű lenyomásakor elő kell állítani vízszintes és
függőleges elmozdulásokat is.
− a kalapács működését rugó végzi (maga a hengerfej).
Gömbfejes íróműveknél a fejen több karakter helyezkedik el, mint a hengerfejesen, a hengerfejnél 4x10, ennél 4x22. A
fejpozícionálás két egymással függetlenül elfordítható tárcsa segítségével történik. Az egyik a gömbfej elfordításáért, a
másik a gömbfej billentéséért felel. Ennek érdekében a fej tengelyében 2 db kardáncsukló van. A fejbeállító tárcsákat
egyegy acélszalag forgatja amelyek a meghajtást a szalaghúzó rendszertől kapják.
9.2.2.3

Sornyomtatók

Régebben gyors nyomtatásra használták, általában hálózati nyomtatóként. Percenként 6001200 sort voltak képesek
kiírni. A felhasznált papír a leporelló. Egy sorba 80 karaktert tudtak nyomtatni.
Karakterhengeres sornyomtatók
Érdekessége, hogy a nyomtatandó karakterek magán a hengeren vannak kiképezve és egy sor csak egy karaktert
tartalmaz.
A karakterhenger nagy sebességgel forog és a henger előtti kalapácsok egyszerre
ütnek ki a papír előtt található szalagra. A sornyomtató vezérlése történhet szinkron
illetve aszinkron módon. Szinkron üzemmód esetén egy sor kinyomtatásához a
karakterhenger egy teljes körülfordulása tartozik. Aszinkron esetén azt figyeljük,
hogy az adott sorban minden karakter kinyomtatásra kerülte. Ha igen, akkor sort
emelhetünk, függetlenül a karakterhenger helyzetétől. Egyszerűbb eszközökben az
úgynevezett zónás nyomtatást alkalmazzák. Ennek az a lényege, hogy egyszerre az
adott sornak csak egy részét (zóna) nyomtatják. A kalapács kiütése a mágneses terek
egymásra hatásán alapul (állandó mágnesek és tekercsek).
Karakterláncos sornyomtatók
Ebben az esetben a karakterkészlet egy láncon helyezkedik el, amely a papírra merőlegesen forog.
9.2.2.4

Pontraszteres megjelenítés

Ebben az esetben a karaktereket pontokból állítják elő, így az előállítás lehet oszlopos illetve mátrix elrendezésű.
Oszlopos: (pl. 9 egymás alatt elhelyezkedő tű, így a megjelenítés oszloponként történik)

Mátrix: (pl. 5 x 7 tű, így a megjelenítés egyszerre, egylépésben történhet)

Az oszlopos és a mátrixos megoldás sebessége közel azonos, mivel oszlopos esetben folyamatos mozgásról van szó,
pedig szakaszos mozgás.
Fontos alapfogalmak:
DOT: 2 pont közötti távolság
DPI: DOT / INCH: 1 inchen belül hány pontot képes megjeleníteni.

Hardver alapismeretek
Fajtái:
−
−
−
−

mátrix
szikra
tintasugaras
lézer

9.2.2.5

Mátrix nyomtatók

A festékszalag lehet szövet vagy polisztirolalapú, szénnel vagy korommal bevonva. A szalag fel van tekercselve és a
nyomtatás során folyamatosan mozog. Létezik egyszer használatos és végtelenített változata is.
A fej felépítése
A nyomtatófej megfelelő számú tűből áll. A tűk kialakítása kétféle lehet:
− egyenes tűkből felépülő
− és hajlított esetben az elektromágnesek egy kör kerületén helyezkednek el.
A felbontás növelésének módszerei
Kétoszlopos, kétoszlopos eltolt tű kiképzésű, illetve vegyes felépítésű
Színes nyomtatás
A nyomtatószalag többféle színből áll. A színes nyomtatás úgy történik, hogy a
szalagot függőlegesen mozgatjuk. Előállíthatóak összetett nyomtatással is.

9.2.2.6

Hőnyomtatók

Speciálisan előállított papírt használnak, amelyben hőre olvadó buborékok vannak
elhelyezve. Ezek a buborékok 7080°C környékén szétpukkannak. A nyomtatás a
megfelelő rész felmelegítésével történik. A nyomtatófejben fűtőellenállások vannak,
amelyek rövid idő alatt, rövid ideig képesek szolgáltatni a megfelelő hőmennyiséget.
Impulzusszerű árammal történik a vezérlés. A kapcsolók elektromosan vezéreltek,
általában tranzisztorok.
Felépítése

A kapcsolók tranzisztorok. A nyomtatási kép előállítása vonalas elven történik, vagyis egyszerre csak egy sort tud
nyomtatni.
A nyomtatás sebessége 1 sor/sec.
9.2.2.7

Szikranyomtató

Itt is egy speciális papírt használnak, amely anyagában feketére van festve. Az apró
tűkön keresztül vezetett áram hatására ív keletkezik, amely a papírra maradandó
hatást okoz.
9.2.2.8

Tintasugaras nyomtató

A papírra tintasugarakat lőnek ki, így a nyomtatófej nem érintkezik a papírral. A tintacsepp szétfolyása miatt a
nyomtatási kép kis mértékben függ a papír minősségétől is.
Folyamatos üzemű tintasugaras nyomtató
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A tintasugarat állandóan mozgatják, és ahol nem kell nyomtatni, ott eltérítik a sugarat és visszajutatják a kiindulási
helyre. A tartályban a tinta állandóan eljut a papírhenger elé, ahol a nyomtatási képtől függően vagy a papírra kerül,
vagy az eltérítő elektróda segítségével a gyűjtő tartályba. Ebből a gyűjtőtartályból visszakerül a kiinduló tartályba. Ilyen
esetben 5000 DOT/s érhető el. Előnye, hogy a tinta nem száradhat meg.
Piezo elvű szakaszos üzemű nyomtató
Bizonyos anyagokban feszültség hatására elmozdulás történik, ezt felhasználva a kamrákban nyomásnövekedés jön
létre, a szelep kinyit és a tintát a papírra lövelli.

Thermo (hő) elvű szakaszos üzemű nyomtató
A fűtőellenállásra impulzusszerű feszültséget kapcsolva egy rövid időre, 480°Cra melegíti fel a környezetét, ennek
hatására a tinta felforr, és buborék keletkezik. Ezek a buborékok juttatják a tintát a papírra. Ahhoz, hogy a tinta ne
száradjon be a csőbe, teflon bevonattal látják el. Ezek a nyomtatók a nyomtatási képükhöz viszonyítva olcsók, ezért
széles körben alkalmazzák őket.
Színes tintasugaras nyomtatás
Általában több színű tintát használnak, amelyek külön tartályban helyezkednek el, piros, ciánkék, sárga. A színeket
színkeveréssel vagy többszörös nyomtatással állítják elő.
9.2.2.9

Lézernyomtató

Kialakításuk a fénymásolók továbbfejlesztésével vált lehetővé. A lézernyomtatók a lézersugarat használják fel a
nyomtatási kép előállítására. A nyomtató vezérlése elég bonyolult, ezért a nyomtatóban külön processzor gondoskodik
az összehangolt működésről.
Felépítése:

A nyomtatás menete
− A nyomtatandó képnek megfelelően a nyomtatóban lévő processzor vezérlésével a lézersugarat kibe
kapcsolgatják és a forgó tükör segítségével térítik el vízszintes irányban.
− A megfelelő helyeken a lézersugár becsapódik a szelénhengerbe. A henger alapvetően negatív töltésű, és
ahol fény érte, ott a töltése megváltozik, pozitívvá válik. Így a megfelelő vezérlés hatására a szelénhengeren
kialakul egy töltéskép.
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− A töltéskép kialakítása közben a papír behúzásra kerül. Behúzás közben a papír egy elektromosan feltöltött
vezeték mellett halad el, így statikus pozitív töltésűvé válik.
− Közben a szelénhenger érintkezésbe kerül a toner tartállyal, amely fekete festékport tartalmaz. A tartályban
lévő festék negatív töltésű, a szelénhenger megfelelő része pedig pozitív, így a kívánt helyeken a festékpor
ráragad a szelénhengere.
− Ezután a papír hozzányomódik a szelénhengerhez. A szelénhenger és a papír töltése is pozitív, de a papír
töltése erősebb, így a festék a dobról a papírra kerül.
− Ezután a papír az úgynevezett beégető rendszerbe kerül, ami tulajdonképpen egy halogén vagy vonali izzó,
ami a papír környezetében kb. 160 °C hőmérsékletet állít elő. A hőmérséklet és a nyomás hatására a
festékben lévő viasz megolvad és rányomódik a papírra, így rögzítődik a festékpor a papíron.
− A következő nyomtatás előtt a szelénhengert törölni kell, vagyis a pozitív töltést törölni kell, ezt egy külön
törlőlámpa végzi.
Jellemzői
− nagyon gyors kb.: 2 MHz DOT frekvenciával dolgozik
− nagy jó minőségű: 300, 600, 1200 DPI
− halk
9.2.3

Plotterek (rajzgépek)

A rajzgép vonalas rajzok elkészítésére szolgál. Alapvetően az különbözteti meg a nyomtatótól, hogy
nem pontokból rakja össze a rajzokat, hanem egy toll segítségével valódi folyamatos vonalakat húz.
Két fajtája terjedt el, a síkplotter, amelynek rajzasztala sík, és a dobplotterek, amelyeknél a papír egy
dobra (hengerre) van felerősítve.

9.3
9.3.1

Mágneses elven működő perifériák, háttértárak
A mágneses adattárolás alapelvei

A ferromágneses anyagok atomjai és molekulái kis mágneseket, elemi mágneseket, úgynevezett dipólokat alkotnak.
Alaphelyzetben ezek a dipólok rendezetlenek, így kifelé az anyag nem mutat mágneses tulajdonságokat. Azonban ha
ilyen anyagot mágneses térbe helyezünk, az elemi dipólok a térnek megfelelően rendeződnek. Ha ez a rendeződés a
mágneses tér megszünte után is megmarad, akkor keménymágneses anyagról (mágnesről) beszélünk. Ha a tér
megszűnte után az elemei mágnesek visszatérnek rendezetlen állapotukba, lágymágneses anyagokról beszélünk.
Azt is tudjuk, hogy áramtól átjárt vezető körül mágneses tér alakul ki. Az is tény, hogy ha mágneses térben zárt
vezetetőt mozgatunk, akkor a vezetőben áram indul.
A mágneses adattárolás lényege tehát, hogy keménymágneses anyagokat elektromágneses (elektromosan, árammal
gerjesztett mágneses tér) térbe helyezve azok felmágneseződnek adott irányban. A külső mágneses tér megszűnte után
mágnesezettségük megmarad, vagyis információt tárolnak. Az információ leolvasása pedig úgy történik, hogy a zárt
vezetőt a felmágnesezett anyag közelében mozgatjuk, a benne indukálódó áram iránya pedig megmutathatja, hogy
milyen információt tároltunk.
9.3.2

Rögzítési eljárások

A digitális információ rögzítésére többféle eljárást dolgoztak ki és alkalmaznak.
RZ (Return to zero ), nullára visszatérő rögzítés
A két bináris jelet ellentétes irányú mágnesezéssel ábrázolja. Minden jel
után visszatér a mágnesezetlen állapotba.
RB (Return to Base), alapmágnesezéshez visszatérő rögzítés
A két bináris jel egyikét az alapmágnesezés jelenti, a másikat pedig az
ellenkező irányú mágnesezés és az ezt követő visszatérés az
alapmágnesezéshez.
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NRZ (Non Return to Zero), nullára vissza nem térő váltós rögzítés
A két binárisan jelet ellentétes irányú mágnesezések ábrázolják. Egy
bináris jel végén visszatér egy vonatkoztatási állapotba.
NRZI, nullára vissza nem térő egyre váltó rögzítés
Egy bináris egyest a mágnesezési állapot ellenkezőjére váltásával ábrázol.
A váltás a pályaelem közepén megy végbe.
PE (Phase Encoding), fázismodulációs rögzítés
Mindkét bináris jelet a mágnesezési állapot egy váltása jelképezi. A
váltás a pályaelem közepén megy végbe. Egy meghatározott bináris
jelhez mindig azonos irány tartozik.
Váltakozó ütemű rögzítés
A két bináris jel mindegyikét legalább egy mágnesezésváltás jellemzi a
pályaelem határán. A két bináris jel egyikét pedig kiegészítő
mágnesezésváltás jellemzi a pályaelem közepén.
FM (Frekvencia Modulation), frekvencia modulációs rögzítés
Bináris egyes esetén a pályaelem közepén van váltás, bináris nullánál
nincs váltás. Annak érdekében, hogy egy meghatározott adatbit vagy
bitsorozat kezdetét megállapíthassuk, szinkronjelet alkalmaznak. Minden
adatbithez tartozik egy szinkronbit is. Így bináris nulla értékű bitek frekvenciája fele lesz a bináris egy értékű bitekhez
képest (frekvencia moduláció).
MFM, módosított FM rögzítés
Egy bináris egyest a mágnesezési állapot ellenkezőjére váltásával ábrázol.
A váltás a pályaelem közepén megy végbe. A bináris nulla esetén a
pályaelem határán van váltás, de csak akkor, ha az előző adatbit nem
nulla volt.
RLL2.7 (Run Lenght Limited), futási hossz korlátozású rögzítés
Lényege, hogy az adatokat a rögzítés előtt átkódolják úgy, hogy két egyes
között 27 nulla legyen. Ennek továbbfejlesztett változata az RLL3.9,
amely két egyes között 39 nulla van.
Minél ritkábbak az impulzusok (minél kevesebb váltás van), annál több adat írható fel a lemezre, mivel az ugyanakkora
felületen létrehozható váltások száma állandó.
9.3.3

A mágnesszalagos egységek

A mágnesszalag vékony, keménymágneses bevonattal
ellátott műanyag fólia. Szabványos hossza 380 illetve 720
m, szélessége 12,7 mm. A karakterek, vagyis az
információk a szalag haladási irányára merőlegesen
kerülnek rögzítésre.

A készülék felépítése a régi típusú audió szalagos
egységekhez hasonló. A hordozó szalag orsóra tekercselt, és a leolvasáshoz egy másik orsóra is szükség van.
9.3.4

Streamer (mágneskazettás egység)
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Az adathordozó itt is mágnesszalag, de a felépítése az audió kazettához hasonló vékony
szalagból áll. A felírás módja itt soros. Alapvetően kétféle mágneskazetta típust
használnak, a normál magnetofon kazettát és az úgynevezett datacartridgeet, az
adattároló kazettát. Az írásvédelmet a kazettán szimmetrikusan elhelyezett nyílások
segítségével oldják meg.
Attól függően, hogy a szalag milyen irányban mozog az egyik olvasófej visszaolvassa az
írófej által kiírt adatokat és ellenőrzi is azt. Hiba esetén az írófej újra kiírja az adatokat a
következő szalagrészre.
Általában 2032 párhuzamos sávot tartalmaz. Az adatrögzítés sorfolytonosan,
bitsoros formában történik. Ha a szalag a tekercs egyik végét eléri, mozgásának
iránya megfordul és az adatfolyam spirális vonalban visszakanyarodik a következő
sávba. Mindegyik sáv 512 vagy 1024 byteos blokkra van felosztva, a szegmensek
pedig rendszerint 32 blokkot tartalmaznak. Egyegy ilyen kazettán 250 MB  2,5
GB adat helyezhető el. Ezeket az egységeket UIC egységeknek is nevezik.
9.3.5

DAT meghajtó

Az adathordozó itt is mágnesszalag. Felépítése az előzőekhez
hasonló csak kisebb. A speciális íróolvasó fej különleges felépítése
lehetővé teszi, hogy több információt rögzítsünk a szalagon.
A fej felépítése speciális, a szalaghoz képest döntött henger amelyen
négy, egymástól 90°kal elfordított fej helyezkedik el. A henger 2000
ford/perc sebességgel forog, miközben a szalag a henger forgásával
ellentétes irányban halad. Mivel a fej döntött helyzetű, ezért a
szalagon egy blokknyi információ egy
ferde sávot foglal el. Miután az „A” írófej felírta az információt, az
„A” olvasófej vissza is olvassa és ellenőrzi azt. Hiba esetén újra
rögzítésre kerül. A „B” fej az „A” sávval 40°os szöget bezáró sávra ,
írja fel az adatokat, így az átfedő adatokból a szalag 1 cmre több
adat fér rá. Az adatok azonban nem keveredhetnek össze, mert a mágneses réteget az írófejek ellentétes polaritással
írják fel. A különböző olvasófejek csak a megfelelően illeszkedő sávokról olvassák az adatokat. Egy szalag kapacitása
így 2,5  4 Gb, illetve efeletti méretűek lehetnek.
9.3.6

Mágneslemezes egységek

Az adathordozó mágneses réteggel bevont alumínium tárcsa vagy vékony műanyag
merevlemez. Az adatrögzítés itt is mágneses elven történik. A rögzítés elve bitsoros
vagy jelsoros. A lemez felületén koncentrikus körökben, sávokban (cylinder)
tárolhatjuk az adatainkat. Egy sávban az adatok úgynevezett szektorokra
csoportosítva kezelhetők. Egy szektor 512  1024 byteból állhat. Két jellegzetes
képviselője van a hajlékonylemezes és a merevlemezes egységek.

Hajlékonylemezes egységek
Kétféle méretben készülnek, 5′ 25” illetve 3′ 5”os kivitelben.
Kapacitásuk:
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 360KByte
 720KByte
5′ 25”
; 3′5”
 1,2 MByte
 1,44 MByte
A 3′ 5”ek kevésbé sérülékenyek. A kisebb kapacitású DD jelet a nagy HD jelzést kap. Az azonosság, hogy a lemez
mindkét oldalát felhasználják adattárolásra. Közös jellemzője még a lemezeknek, hogy hardveresen lehet írásvédetté
tenni. A nulladik szektor megtalálásához a nagy lemezen egy lyuk helyezkedik el, amely a nullás szektor kezdetét jelöli.
A 3′ 5” méretű lemezen az egyes szektorok elején szinkronizáló jelek és szektorosítók segítenek a
szektorazonosításban, vagyis szoftveresen állapítják meg az indexjelet.
Kétoldalas lemezek esetén a kapacitás:
360 KB
1,2 MB
720 KB
1,44 MB
Sáv
40
80
40
80
Szektor
9
15
18
18
Az egyes felületen lévő, azonos pozíciójú (sorszámú) sávok által meghatározott elméleti hengerfelület a klaszter. A
DOS számára a klaszter a legkisebb külön kezelhető egység.
A lemezeket viszonylag nagy  330 ford/perc  sebességgel forgatják és a lemezek felett helyezkedik el az író  olvasó
fej. Az íróolvasó fejet sugárirányban léptetik, hogy a kívánt sávra tudják az információt felírni, illetve onnan olvasni.
Merevlemezes egységek
Hordozóanyaga alumínium ötvözet vagy polikarbonát. Ezt vonják be
mágneses anyaggal. A merevlemezes egységek több lemezt tartalmaznak,
ezeket egy tengelyről hajtják meg egyszerre. Az íróolvasó fejek a lemezek
között helyezkednek el, úgynevezett fésűs szerkezetben. A lemezek
fordulatszáma 3600 ford/perc vagy nagyobb, ma már 10000es fordulatú
merevelemezek sem ritkák. A lemezfelületen az ott szétterülő levegő révén
légpárna alakul ki. A légpárna és a fejek rugózó lenyomása teszi lehetővé,
hogy a fejek 12 µm távolságban repüljenek a lemezfelület felett. A szennyező
részecskék elkerülése érdekében túlnyomásos rendszert alkalmaznak.

9.4

Optikai elven működő perifériák

Közös bennük, hogy valamilyen formában a fény bizonyos tulajdonságait használják ki. Az adatok leolvasásához
különböző hullámhosszúságú lézerfényt használnak. Különböző célokra különböző eljárásokat fejlesztettek ki,
amelyeket úgynevezett szabvány könyvekben szabványosítottak. Az egyes szabványok a róluk szóló szabvány könyv
színe alapján is megkülönböztethetőek. Időrendben felsorolva:
− 1982 – Red book (CDA), audió
− 1984 – Yellow book (CDROM), adat
− 1987 – Green book (CDI), interaktív videó
− 1990 – Orange book (CDR), egyszer írható lemezek
− 1991 – Yellow book (Photo CD), fényképek
− 1993 – White book (Video CD), mozgóképek
− 1995 – Orange book III (CDE)
− 1996 – Book A, B, C, E (DVD)
Mint látható az adatok igen széles típusa tárolható ma már optikai elvek segítségével. A következőkben a legfontosabb
alapelvekkel ismerkedhetünk meg.
9.4.1

CDROM technológia

Az adathordozó alakja itt is kör, de az információt itt spirális alakban belülről kifelé helyezik el. Kétféle méretben
készülhet, 80 mm ill. 120 mm átmérővel. A szektorok egymás után sorban helyezkednek el. Ebben az esetben a
szektorok tényleges hossza azonos. Ahhoz, hogy azonos mennyiségű információt tudjunk tárolni minden szektorban, a
forgási sebességet változtatnunk kell a középponttól való távolság függvényében.
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Az információt hegyek és völgyek (PITek és LANDek) hordozzák. A
PITek méretei szabványosítottak. A leolvasó fénysugár kétszer is áthalad
a hegyeken illetve a völgyeken. Az információs rétegen való áthaladás
során veszít az energiájából, minél nagyobb felületen (hegyek) kell
áthaladnia, annál többet. A rendszer úgy lett tervezve, hogy a visszavert
fénysugárról meg lehet állapítani, hogy hegyen vagy völgyön haladte át.
A hegyek és a völgyek így információt hordozhatnak, bináris egyet,
illetve nullát.
A média (lemez) és az olvasórendszer mechanikusan nem érintkeznek
egymással. Előnye, hogy nincs kopás, mechanikai sérülés. Hátrányuk, hogy a lemezekre az információt a gyártás során
rögzítik, és azt a későbbiekben nem lehet módosítani. CDROM lemezek gyártása:
− mesterlemez készítés (fordított lemez)
− fröccsöntés
− a reflexiós réteg felvitele
− lakkozás
− feliratozás
− minőség ellenőrzés
− csomagolás
A lemezeket gyártósoron készítik. Egy lemez előállítási ideje kb.: 10 s
A CDROM olvasó
Az információ kiolvasásának sebessége alapján sok típusa létezik, amelyek mindegyikét az első típushoz képesti
sebességével jellemzik, pl.:
− 150 Kbyte/s
1*es (az első CD
olvasó)
− 300 Kbyte/s
2*es
− 600 Kbyte/s
4*es
− 800 Kbyte/s
6*os
Ma már 48szoros olvasó is kapható.
Ahhoz, hogy megfelelően tudják detektálni a CDn lévő
információt, három párhuzamos lézernyalábot használnak
fel. A három sugárnyaláb egy lézerdiódából nyerhető egy
optikai rács segítségével (kisméretű lyukak, a fény
hullámhosszának megfelelően). A három nyalábot ezután párhuzamosítani kell és beállítani a megfelelő átmérőjét,
ehhez egy úgynevezett kollimátor lencsét használnak. A párhuzamosítás azért szükséges, hogy a nyalábok merőlegesen
érkezzenek a CD felületére. A beeső és a visszaverődő fény útvonala azonos, szétválasztásukhoz egy úgynevezett
polarizációs prizmát használnak. Ez a visszavert fényt 90°kal eltéríti. A visszavert fényt, egy kvadráns detektort is
magába foglaló hat fotódiódából álló detektorcsoportba vezetik. A középső a fősugár, a két szélső az úgynevezett
segédnyaláb. A segédnyalábok százalékos értékei alapján pontosan meg lehet határozni az információt hordozó vonaltól
való eltérést, és ez alapján vezérelhető az eltérítő rendszer.
9.4.2

CDR technológia

Ez a rendszer a PROM memóriához hasonlít, mivel a tömeggyártás után a lemezt egyszer lehet írni. Teljes mértékben
kompatibilis a CDROM technikával. Tetszőleges típusú CDt lehet készíteni. Az információ rögzítéséhez azonban
külön egységre van szükség. Ezeket az egységeket nevezik CD íróknak. A CD író egységek sebessége lassan eléri a
CDROM olvasó sebességét. Már létezik 24szeres CDíró is.
A CDR lemezek PIT méretei azonosak a CDROMok PIT
méreteivel, így ezek a lemezek is olvashatók a CDROM
egységgel.
A
CDR
lemezeket
preformattálva
(előformattálva) gyártják. Ez azt jelenti, hogy a CDR
hordozóján egy spirális pálya mentén adott mélységű és
szélességű barázdákat alakítanak ki a gyártás során. Az
információs PITek ezekbe a barázdákba kerülnek. Ezen kí
vül olyan információkat is elhelyezhetnek ide, amelyek a
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CDR lemezeken való tájékozódást biztonságossá teszik, a felírt információ kiolvashatóságát pedig nem zavarják. A
CDRek kapacitása 63  64 perc audió ill. 650  750 MB.
Az információ felírásának elve
A fényforrás itt is lézerdióda, amelynek megfelelő energiájú foltja az információs területen kb. 250°Cra melegíti fel az
anyagot. Ennek hatására a felmelegített PITterület megolvad, zsugorodik és csökken a fényáteresztő képessége.
Az olvasás folyamata
Olvasáskor a fény egy ilyen PIT felületen kétszer is áthalad és ez a kétszeres fényszűrés kb. 20%al csökkenti a fény
intenzitását. Ez az intenzitáskülönbség már biztonságosan szétválasztható, vagyis az információ visszaolvasható.
Amennyiben az olvasó lézernyaláb energiája 0,7 mW, akkor károsodás nélkül olvasható a CDR.
CDR lemezek szerkezeti felépítése adattárolás szempontjából
Az egyes területek kezdete pontosan rögzített a középponttól való távolság függvényében.
PCAPowerCalibration Area  ezen a területen történik a szinkronizálás és az optimális írási teljesítmény beállítás.
LILead In  az LIben rögzítjük a CDRre felírt információra vonatkozó legfontosabb adatokat. (CD típusa, sávok
száma, CD tartalma, egyéb.)
PAProgram Area  ide kerülnek az adatok, ez a programozási terület
LOLead Out  programozási terület végét jelzi.
Session – egy Li/Pa/Lo együttest neveznek így
Multi session rendszer  egymás után több LI/PA/LO szerkezet található, ezekbe a sessionökbe különböző típusú
adatokat lehet elhelyezni, pl. audió, videó vagy adat
Hibrid CDR  annyiban különbözik az előzőktől, hogy az első session már gyártáskor rákerül a CDRre, ilyen
felépítésű például a PHOTOCD
A CDR gyártási folyamata erősen eltér a ROM és egyéb CDk gyártástechnológiájától. A hordozó fröccsöntése sokkal
érzékenyebb folyamat. Gyártás során tiszta térre van szükség.
− fröccsöntés
− szubsztrát (hordozó) kondicionálás és tesztelés
− tárolóréteg felvitele
− tárolóréteg szárítása és tesztelése
− tükrözőréteg felvitele
− védőlakk felvitele
− cimkenyomat felvitele
− minőség ellenőrzés
− csomagolás
9.4.3

A CDRW technológia

Ez a technológia már lehetővé teszi, hogy a felírt adatokat töröljük, majd új adatokat rögzítsünk az adathordozón. Mivel
a mágnesességet is felhasználják, MO  Magneto Optikai tárolóknak is nevezik ezeket az eszközöket.
A tárolt információ olvasása, írása és törlése is optikai jelenségek felhasználásával történik. A ROM típusú optikai
tárolóknál a fénynyaláb reflexiós és interferencia tulajságát, CDR esetén a hőhatárt is, MO típusoknál ezeken
túlmenően a fénynyaláb mágneses tulajdonságait is felhasználják .
A felhasznált fizikai elvek
Faradayeffektus: a fény x, y, z összetevőkre bontható elektromágneses hullám, az összetevők egyes komponenseiben is
egyegy hullámsíkot határoznak meg.

Hardver alapismeretek
Kerreffektus: ha mágnesesen polarizált tükröző felületet helyezünk a fénynyaláb útjába és a mágneses polarizáció nem
merőleges a beeső fény irányára, akkor a felületről visszavert fény polarizációs lyukai elfordulnak attól függően, hogy
milyen mágneses felületről verődik vissza
A tárolóelem felépítése és szerkezete:
A dielektrikum rétegek szerepe az optikai illesztés, másrészt a
tárolóréteg védelme, öregedési hajlamának (oxidációs)
csökkentése. A hordozó lemez méretei 130 ill. 90 mmesek.
A hordozó gyártási technológiája:
− szubsztrát (hordozó) fröccsöntés
− dielektrikum felvitele
− a ferromágneses hordozóréteg katódporlasztása
− dielektrikum
− katódporlasztás (reflexiós réteg)
− lakkréteg felvitele
− minőség ellenőrzés esetleges összeragasztás (kétoldalas esetben)
− cartridgeba szerelés (ma már nem)
− minőség ellenőrzés, csomagolás
A MOegység felépítése
Nincs külön olvasóíró ill. törlő fej, egyetlen kombinált fejet
alkalmaznak. Ez a fej állítja be a nyalábenergiát különböző erősségűre az
egyes műveletekhez. Olvasásnál a legkisebb energiára, törlésnél a
legnagyobb energiára állítja be. Az adatrögzítés itt is spirális pályán
történik. A rögzítés során lehetőség van a CDnél használt eljárás, vagyis
az állandó kerületi sebesség ill. a lemezes egységeknél használt állandó
szögsebességű írási elvre is. Itt is alkalmaznak preformattálást, de
eltérően a CDRtől itt nem az árkokban hanem a közöttük lévő sima
területen történik az információ rögzítés.
Az írás elve: A megfelelő erősségű lézernyalábot a következő elhelyezendő információ helyére pozícionáljuk. Az
információs réteg így felmelegszik és a mágneses tekercsen beállított térnek megfelelően felmágneseződik. Az írás
olyan algoritmussal történik, hogy a tekercset viszonylag ritkán kelljen vezérelni, vagyis változtatni a mágneses teret.
A törlés elve: Törléskor váltakozó mágneses teret használnak. A lemágnesezéshez szükséges a változó tér.
Olvasás elve: A fénynyaláb áthaladva az információs rétegen és onnan visszaverődve, a mágneses információnak
megfelelően, polarizációs síkja megváltozik. Polarizációs szűrön átvezetve egyértelműen meg lehet állapítani, hogy a
mágnesezettség milyen irányú volt a tároló rétegben. Az érzékelés itt is fotodiódák segítségével történik.
9.4.4

Nagy kapacitású CD technológiák

HDCD (High Density)
Kapacitása egy tárolóréteg esetén 135 perc  3,7GB, két tárolóréteg esetén 270 perc videó  7,4 GB. Kisebb a PIT méret,
nagyobb a sávsűrűség. Felépítése egy rétegű esetben megegyezik az előzőekben tárgyaltakkal, kétrétegű esetben eltérő.
A két réteg eben az esetben azt jelenti, hogy a fény útjában két információs réteg helyezkedik el. A fénysugár megfelelő
fókuszálásával lehet a különböző rétegekről leolvasni az információt.
Előnyei:
− egyoldalasan lehet olvasni, egy forrás, egy optikai lencse kell hozzá
− olcsóbb, a gyártása hasonló mint az előző rendszereké, ezért a meglévő gyártósorok kisebb módosításokkal
képesek HDCD gyártására
− a hagyományos CDlemezek is olvashatók
SDCD (Super Density)
Abban tér el, hogy a két információs réteget, két oldalról két különböző fénysugár segítségével olvassák. Egy rétegnél
142 perc 4  4,8 GB, két réteg esetén 284 perc 8  9 GB kapacitású lehet. A két réteg közötti váltást fókuszálással oldják
meg.

Hardver alapismeretek
DVD
Az előző két technológiát foglalták össze egy szabványba. Ma már mindegyik típusa kapható.
9.4.5

A CDknél alkalmazott hibajavítási elvek

A hibák okai lehetnek mechanikai sérülések, szennyezőanyagok (por, zsír, egyéb) ill. az írásnál is kerülhetnek hibák a
CDre.
A lézersugár fókuszálása. A belépő sugárnyaláb a felületre fókuszálva 0,8 mm átmérőjű az információs felületen már
csak 1,7 µm. Ez az átmérő még mindig háromszorosa az információt hordozó PITeknek, így az információ
biztonságosan detektálható. A 0,8 mmes átmérő azt eredményezi, hogy a letapogató fény oldalán lévő 0,5 mmnél nem
nagyobb mechanikai sérülés nem okoz hibás leolvasást.
A gyártás során az információt bőségesen ellátják hibajavító kódokkal (Hamming).
Speciális algoritmus, amely szerint az egymás után következő adatok, fizikailag nem egymás mellé kerülnek, így adott
sérülésnél még mindig kevesebb hiba lép fel.

