SZÁMÍTÓGÉPES KONFIGURÁCIÓK

1. SZÁMÍTÓGÉPEK A MINDENNAPOKBAN
1.1

ALAPFOGALMAK

A számítógép különböző eszközök együttese, amelyeket nap, mint nap láthatunk a
számítógépes munka közben, de a számítógép házában egyes eszközök rejtve maradnak a
szemünk elől. A számítógép napjainkra (2010) használati tárgy lett és két dolog miatt
szertjük igazán: hatalmas méretű adatsereg feldolgozását képes rövid idő alatt elvégezni,
ezen túl a szórakozás egyik kedvelt eszköze. De mit jelent pontosan ez a kifejezés? A fogalmat két megközelítésben ismertetjük. A számítógép működési mechanizmusára épülő
fogalom:
A számítógép olyan eszközrendszer, amely bizonyos, jól meghatározott utasítások sorozatát egyértelműen képes végrehajtani.
Ezek a műveletek matematikai logikai számítások, de ide értendő
az adatok ki- és bevitele is.
A második megközelítésben az ember-számítógép viszonyt emeljük ki:
A számítógép egy információátalakító eszköz, amely a bemeneti
eszközein közölt információkat átalakítva, a kimeneti eszközein jeleníti meg valamilyen, az ember számára érzékelhető formában.
A számítógépet felosztható további elemekre, az azt alkotó, fizikailag megfogható
részek összességére, amit összefoglaló néven hardvernek neveznek.
A számítógépet alkotó elektronikus-, elekromechanikus- és mechanikus berendezések összességét nevezzük hardvernek.
Önt, amikor számítógéppel dolgozik, felhasználónak nevezzük. A felhasználó szívesen venné, ha a számítógép bekapcsolás után máris munkára fogható lenne, de a valóságban nem ez történik. A berendezés önmagában használhatatlan, működtetéséhez szükséges
egy vagy több program, amelyek segítségével a felhasználó a számítógépnek kiadhatja a
parancsait.
Szoftvernek nevezzük azon szellemi termékek összességét, amelyekkel egy adott számítógépet működtetni lehet, konkrétan a
programokat, a hozzá tartozó adatokat, leírásokat.
A programozó szakemberek alkotta programok nélkül a számítógépek használhatatlanok lennének. A program, – mint ismert – utasítások rendezett, véges halmazából áll. A
számítógép működésének alapja az utasítások precíz értelmezése és végrehajtása. A programok használatának leírását egy dokumentációban (felhasználói kézikönyv) teszik közzé,
az átlagos felhasználó a programot csupán használja, sohasem készíti.
A fentieket összegzéseként felsoroljuk a számítógépés munka kiemelt erőforrásait:
hardver, szoftver és ezek együttesét működtetni tudó ember.
A számítógépek birtoklása hosszú időn át a nagy kutatóbázisok, katonai létesítmények, később nagyobb cégek, illetve egyetemek kiváltsága volt az ún. mikroszámítógépek
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megjelenéséig. A hetvenes években – szerényebb teljesítmény mellett – eljutottak az átlagemberhez is. Ezt a változatot házi számítógépnek (Home Computer) hívtak.
Pár évvel később, 1981-ben megjelent az IBM cég mikroszámítógépe, amit most
már a kínai Lenovo cég gyárt. A személyi számítógép, vagyis a PC (Personal Computer) a
mai napig fejlődik, és „beköltözött” az iskolákba, családi otthonokba is. Több PC-gyártó
cég létezik, így az nem biztos, hogy az a program, ami egy adott PC-n működik az működni fog egy másikon is. Ha mégis működik egy másik számítógépen is a program, akkor a
két számítógép kompatibilistásáról beszélünk. Lehet kompatibilis két szoftver is, hiszen
amikor elkészül egy program újabb változata, akkor elvárjuk, hogy a régivel készült dokumentumaink kezelhetőek legyenek az új változattal is.
Két számítógép vagy program, vagy számítógépes rendszer
kompatibilis egymással, ha kicserélhető az egyik a másikkal az eredeti funkció teljes megőrzése mellett.
A számítógép alatt ezután egy mai, 2010-ben beszerezhető PC-t értünk, amire sokáig
IBM-kompatibilis PC néven hivatkoztak.

1.2

A SZÁMÍTÓGÉPEK ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE

A számítógép felépítése többnyire moduláris szerkezetű, ami annyit jelent, hogy a számítógép elektronikus alkotóelemei nincsenek megbonthatatlanul egybeépítve. Mindegyik
részmodul egy-egy külön feladatot lát el, s ezek megfelelő egymáshoz csatlakoztatása alkotja a működőképes gépet.
A moduláris felépítés nagy előnye, hogy meghibásodás esetén a számítógép könnyen
javítható, ugyanis elegendő csupán a meghibásodott modult kicserélni, nem szükséges az
egész gépet szervizbe vinni vagy a helyszínen hosszasan hibát keresni.
A moduláris felépítés további előnye a bővíthetőség, hiszen ezen felépítés segítségével
számítógépünk újabb egységgel való kiegészítése gyorsan és egyszerűen megvalósítható az
új modul behelyezésével, vagy a régi nagyobb teljesítményűre cserélésével.
Ez a felépítés lehetőséget ad az egyedi konfigurációk összeállítására, így
számítógépvásárlásnál az anyagi lehetőségeinkhez mérten bizonyos (nekünk fontos) jellemzőkben jobb, más (számunkra kevésbé lényeges) paraméterekben gyengébb gépet szerezhessünk be. Bár a számítógépet alkotó részegységek jellemzői jelentős eltéréseket mutathatnak, mégis célszerű összehangolni őket. Ne vegyünk például új számítógépet 1 Gbyte
memóriával vagy 250 Gbyte-nál kisebb merevlemezzel.
A házba épített egységek között találjuk a számítógépet megfelelő feszültségű villamos
energiával ellátó tápegységet, a háttértárolókat és a különböző elektronikus nyomtatott
áramköröket. Közülük legfontosabb az alaplap, amelyre az összes modult csatlakoztatni
tudjuk. Az alaplapon találjuk továbbá azokat az alkatrészeket is, amelyek a gép működéséhez kiemelten szükségesek (pl. processzor, memória).
Mivel az összes többi egységet az alaplaphoz illesztjük, itt kell elhelyezni azokat a csatlakozókat is, amelyek a kapcsolatot biztosítják a részmodullal, azaz az illesztőkártyával
vagy vezérlőkártyával, amelyek a különböző eszközök kezelését végzik. A csatlakozók
számos fajtája létezik (ISA, PCI, AGP stb.). Ezekhez illeszthetők azok a vezérlőkártyák. A
vezérlőkártyák nyomtatott áramköri lapok, feladata lehet például a képernyő vezérlése, a
hang előállítása stb.
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Napjainkban egyre több funkcionális elmet integrálnak az alaplapra (hangkártya, monitorvezérlő kártya, hálózati kártya…), így sokszor nincs szükség külön kártyára (hálózati
kapcsolódás, USB csatlakozók, hangszóró kimenet…).
Az egyes alkatrészek közötti kapcsolatokat foglaltuk össze a következő ábra segítségével.
A számítógép általános felépítése

1.2.1

Központi egység

A számítógép legfontosabb elemei a gépházon belül helyezkednek el. Az egyik legfontosabb elem a központi egység, amely három részből, az operatív tárból (memória, RAM)
a központi vezérlő egységből a (Central Processing Unit, CPU) és az Aritmetikai logikai
Egységből (ALU) áll. A CPU nevezhető a számítógép lefontosabb funkcionális egységének is, hiszen tulajdonságai jelentősen befolyásolják a számítógép működését. Elsődleges
feladata a tárolt program utasításainak helyes értelmezése és végrehajtása.
A központi egység harmadik része az Aritmetikai Logikai Egység (ALU), melynek feladata az alapműveletek elvégzésén túl a logikai műveletek végrehajtása. Fontos megjegyezni, hogy az ALU csak korlátozott nagyságú egész számokkal képes műveletet végezni.
Az ALU egyébként nem külön alkatrész, hanem a CPU része.
A mikroprocesszor része a matematikai társprocesszor is, amely matematikai műveletek elvégzésére képes a nem egész számok körében is. Ezt az egységet I80486-DX processzorok megjelenésétől szintén integrálták a mikroprocesszorba.
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Az operatív tár központi vezérlőegység által közvetlenül címezhető, elérhető tárolóegység, azaz memória. Tartalmazza a végrehajtás alatt álló program utasításait, valamint adatait.
A gépházon belül a legfontosabb alkatrészeket az alaplap kapcsolja össze különböző interfészeken és szabványcsatlakozókon keresztül.
A további feladatokat a perifériák látják el. A számítógépházon kívül találjuk a bemeneti (input) és kimeneti (output) eszközöket. Az előbbiek feladata az adatok információk
betáplálása illetve a digitalizálás, utóbbiak pedig az információk megjelenítésért felelősek.
Az operatív tár tartalma a számítógép kikapcsolásakor törlődik így szükség van egy
olyan alkatrészre, amely az adatokat, információkat a gép kikapcsolása után is megőrzi. Ez
az eszköz a háttértár, amely ma már nem egy eszköz, hiszen egyre több és változatos működési elvű típus jelenik meg évről évre.
Összefoglalva: a központi egység elemei a számítógépes folyamatok zavartalan működését biztosítják, míg a hozzákapcsolt perifériák az ember és a számítógép központi egységének kapcsolatát segítik elő, valamint az adatok tárolását teszik lehetővé.
Az ábráról az is leolvasható, hogy a személyi számítógép hardverösszetevői lényegében
a központi egységből és hozzá csatlakoztatott perifériákból állnak.
El kell mondani azt is, hogy a számítógép Neumann-féle felépítésénél eredetileg a központi egység a következő három egység összefoglaló neve: vezérlőegység, aritmetikai és
logikai egység, operatív tár, de mára a vezérlőegység és az aritmetikai és logikai egység
egyetlen eszközben foglal helyet, amit mikroprocesszornak nevezünk, amiről hamarosan
részletesen is szó lesz.
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2. AZ ALAPLAPOK
2.1

MI AZ ALAPLAP?

A Neumann-elvű számítógép központi egység fogalma némiképp eltérő, a ma használt PC-k esetében, újabb egységek jelentek meg. Ma a központi egység elemei egy alaplapon helyezkednek el. Az alaplapra és a kommunikáció lehetőségeire világít rá ez a fejezet. Az általános felépítésből kiderült, hogy egy tipikus számítógép alapeleme az alaplapprocesszor- memória hármas.
Az alaplap olyan nagy méretű nyomtatott áramköri kártya, ami
tartalmazza a számítógép vezérlése és működése szempontjából
meghatározó egységek csaknem mindegyikét. Az alaplap feladata,
hogy az eszközök közötti kapcsolatot biztosítsa.
Az alaplap egy olyan áramköri lap, amely a Neumann által leírt, de az óta kibővült központi egység minden elemét tartalmazza. Az alaplapon kapott helyet a CPU (mikroprocesszor) a processzor csatlakozó aljzata(i), központi memória (RAM), a csipkészlet, az
adatmegőrző belső tár (BIOS), az órajel generátor és az I/O vezérlő csatlakozó sínjei. A
korszerű alaplap tartalmazza a kártyákat, amelyek biztosítják a hang-, a videó- vagy egyéb
kapcsolatot. Az alaplapon találjuk a kimenetet (I/O vezérlő) többek között a billentyűzethez, a háttértárakhoz, az egérhez, a nyomtatóhoz és a szkennerhez.
Egy biztos: ez az eszköz a személyi számítógépünk nélkülözheteten eleme. Szinte minden további paramétert meghatároz: a processzor-, a memória fajtáját, az alkalmazható
bővítőkártyák típusát. Nagyon fontos tehát, hogy az alaplap kiválasztása rendkívül körültekintő és jól átgondolt módon történjen. Az eddig leírtak alapján tulajdonképpen a központi egység elemei ma magán az alaplapon megtalálhatóak, ha a processzort és az operatív tárat az alaplapra szereltük. Az alaplap a központi egység elemein kívül még számtalan
más egységet is tartalmaz. Ezek az elemek, illetve a kialakított csatalakozók eleve meghatározzák, hogy az alaplap milyen processzort tud fogadni, milyen frekvencián dolgozik,
mekkora a gyorsító memória, hány és milyen fajtájú bővítőkártyahely található rajta, milyen a felhasználható memória típusa és maximális mérete stb.
A PC-ben – közvetlen vagy közvetett módon – minden csatlakozik az alaplaphoz. Egy
jól konfigurált és megfelelően működő alaplap szilárd alapot biztosít minden más hardver
számára a rendszerben, hiszen a különböző egységek, a video és hang vezérlésére szolgáló
áramkörök, a külső háttértárolók vezérlői és további eszközök az alaplapról kapják a tápellátásukat, a kapcsolatot pedig különféle illesztők és kábelek biztosítják.
Az integráltság ma már olyan nagyfokú, hogy azon berendezések áramköri elemei,
amelyek ötven évvel ezelőtt egy családi házba fértek volna el, ma elhelyezhetőek egy táskában.
Az alaplap alján több tucat forrasztási pont található, amelyek fémmel történő érintkezése rövidzárlatot okoz. Az alaplapokat emiatt ún. távtartókkal rögzítik a számítógép
házához, ezek stabilan tartják a berendezést, ugyanakkor nem engedik, hogy más fémes
felülettel érintkezzen. Míg más esetben műanyag, bizonyos alaplapoknál azt is kidolgozzák, hogy a távtartó fémes legyen. Ezt úgy oldják meg, hogy a felfekvési pontokon a távtartó nyílását gyárilag szigetelik, így a rögzítés tartós lesz.
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Érdemes megjegyezni, hogy bizonyos alaplapok támogatják az úgynevezett On Now
szolgáltatást, amely az indítási idő csökkentésével javítja a számítógép bekapcsolási idejét.
Energiagazdálkodási technikák alkalmazásával az On Now néhány másodperc alatt
újraindítja a számítógépet, és visszaállítja a programokat abba az állapotba, ahogyan hagytuk őket. Lehetővé teszi továbbá, hogy a számítógép teljesen kikapcsoltnak tűnő állapotban
is működjön. Ehhez azonban szükséges, hogy az alaplap rendelkezzen az APM (teljes nevén Advanced Power Management) technikával.

1. ábra Korszerű alaplap
Az alaplap üzemeltetéséhez szükséges tudnivalókat egy mellékelt füzet tartalmazza.
Megtalálható benne sok más mellett az, hogy milyen processzor illeszthető az alaplapra, és
azt miként kell beállítani (konfigurálni), milyen memóriamodulok csatlakoztathatók stb.
Ezért gép vásárlásakor ezt célszerű elraknunk, de a gyártók oldalairól is letölthető elektronikus formában.
Az alaplap szóra az angol nyelv több megfelelő is használ. Ezek közül a leggyakrabban
a következőkkel találkozhatunk: motherboard, main board, systemboard, baseboard, planar
board.

2.2
2.2.1

AZ ALAPLAP LEGFONTOSABB RÉSZEI
A csipkészlet

A csipkészlet (chipset) integrált áramkörök csoportja, amelyeket úgy terveztek meg,
hogy önmagában képes legyen a perifériák kezelésére, ezáltal váltak az alaplapon kiemelt
jelentőségű csipekké. A mai modern alaplapok egyik fontos meghatározója, hiszen a gyorsaságot, teljesítményt és a megbízhatóságot nagymértékben befolyásolják.
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Az Intel alapú személyi számítógépek esetén a csipkészlet két fő alaplapi áramkör csoportot jelent: a memóriavezérlőt (northbridge), és a bemeneti-kimeneti (I/O) vezérlőt
(southbridge).
A csipkészletek gyártói (Acer, AMD, Intel, NVIDIA, VIA) általában eltérnek az alaplap gyártójától.

2. ábra VIA gyártmányú csipkészlet
2.2.2

A BIOS

A BIOS a Basic Input/Output System (alapvető bemeneti/kimeneti rendszer) kifejezés
rövidítése. A BIOS egy alaplapon található csip, amely tartalmazza a számítógép indulásához, valamint a perifériák működtetéséhez szükséges szoftverkódot. A régi típusokat nem
vagy csak speciális módon lehetett átírni, a modern típusokat viszont a felhasználó is frissítheti, akár közvetlenül az internetről, az újabb verziójú BIOS-szoftver így biztosítja a
hatékonyabb működést, esetleg újabb perifériák használatát.
A számítógép bekapcsolásákor elsőként megvizsgálja az alapvető hardverelemek meglétét, ezt hardvertesztnek nevezik. Ha a vizsgálat alapján nem merült fel probléma a
hardverlelemek működésével kapcsolatban, akkor elkezdi betölteni az operációs rendszert
az operatív tárba. Az utóbbi műveletre azért van szükség, mert a programok, így az operációs rendszer program tárolása is különféle háttértárolókon (merevlemez, flopi, CD) történik, így annak betöltését elő kell készíteni, ezt az ún. bootolási (rendszerbetöltés) folyamatot segíti a BIOS.
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3. ábra Award BIOS
A BIOS-hoz kapcsolódó, a perifériák és a bootolás beállításokat az ún. CMOS Setup
tartalmazza. A CMOS Setup menüt a számítógép bekapcsolás után kérhetjük, ha nyomva
tartjuk a szükséges, többnyire a képernyőre is kiírt billentyűket (sokszor a Del(ete)
billenytűt). A CMOS RAM egy 128 (újabban 256) byte méretű memória-áramkör, amelyet
egy alaplapra szerelt elem lát el energiával, emiatt a CMOS RAM képes megőrzni tartalmát a gép kikapcsolása után is.
A CMOS Setup tehát a számítógép konfigurációs beállításainak módosítására szolgál.
A BIOS-hoz való erős kötődése miatt sok esetben BIOS Setupként is említik. A CMOS
Setupban állíthatjuk be a dátumot, az időt, a bootolási sorrendet, vagyis azt, hogy melyik
meghajtóról töltse be a gép az operációs rendszert. Az érteket a felhasználó állíthatja be,
esetleg azok automatikusan felismertethetők, pl. a merevlemez adatai. A további beállításokra példa: a processzor paraméterei, a csipkészlet beállításai, az energiatakarékossági
funkciók, és az alaphelyzet visszaállítása, sőt lehetőség van a rendszer speciális vírusvédelmének bekapcsolására is, így védelmet nyújthat egyes bootvírusok ellen, de komplex
védelemként nem használható.
A CMOS Setup kapcsán az egyik legkomolyabb problémát az jelenti, hogy nem létezik
egyetlen olyan szabvány sem, mely minden részletet érintően meghatározná, hogy a BIOSokat hogyan kell létrehozni, illetve konfigurálni, a felhasználóknak ezért szellemi erőfeszítéssel jár a számítógép beállítása.
A jövőben a BIOS-t várhatóan az EFI (Extensible Firmware Interface) fogja felváltani.
Az EFI az Intel által kifejlesztett BIOS-t helyettesítő implementáció. Az Intel azt ígéri,
hogy az EFI minden tekintetben túl fog mutatni a jelenleg használatos BIOS-okon. Az
egyik legfontosabb újítás, hogy az EFI nagyfelbontású grafikával rendelkező, könnyen
kezelhető felhasználói felülettel rendelkezik, és minden korábbinál jobban használható
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diagnosztikai eszközökkel és automatikus konfigurációs lehetőségeket igér majd a felhasználók számára, akik egyébként akár a számítógépüktől távol tartózkodva is menedzselhetik
majd az EFI-t.

2.3

BUSZRENDSZEREK

A nyílt architektúrájú számítógépek egyik legnagyobb előnye az igény szerinti bővíthetőség. Az illesztőkártyáknak az alaplappal történő kommunikációját a buszrendszerek valósítják meg. Ezek típusa rendkívül fontos, mivel a maximális adatátviteli sebesség befolyásolja a csatlakoztatott kártyák és a többi alkatrész, így az egész rendszer teljesítményét.
A szabványok változásával sok buszrendszer gyakorlatilag megszűnt, (ISA, EISA, VESA
LB) így ezek ismertetésétől eltekintünk. A következőkben tekintsük át a ma használatos
busztípusokat.
2.3.1

A PCI busz

Az Intelnél 1990 körül kezdték el a Peripheral Component Interconnect (PCI) fejlesztését. A buszok körében azóta is sokat emlegetett PCI első változatát (PCI 1.0) 1992. június
22-én mutatták be. 1993. április 30-án ezt követte a PCI 2.0, ami a csatoló és az alaplapi
foglalat szabványait is megalapozta.
Jelentősége, hogy kiváltotta a korábbi kisebb teljesítményű szabványokat, illetve egységes szabványként jelent meg az IBM kompatibilis és az APPLE gépekben egyaránt.
A hagyományos PCI 33 MHz-es sínfrekvenciával bírt, buszszélessége 32 vagy 64 bit,
adatátviteli sebessége 133-266 MB/sec volt, 3,3 vagy 5 V-os feszültséggel működött.
Az idők folyamán a PCI-nak számos típusa alakult ki, melyek az elődökhöz képest új
tulajdonságokkal lettek felvértezve, valamint teljesítményük is jelentősen javult (gondoljunk pl. a 133 MHz-es PCI-X-re).
A PCI-variánsok:
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4. ábra PCI és PCI expressz buszok
2.3.2

Az AGP busz

Az AGP (Accelerated Graphics Port) Intel-fejlesztés volt. Kifejezetten grafikus kártyák kiszolgálására kifejlesztett, 32 bites busz. Az AGP-nek köszönhetően a grafikai kártya
közvetlenül a számítógép rendszermemóriájával képes kommunikálni, aminek következtében lényegesen megnő a grafikai teljesítmény. Mindenekelőtt a Pentium II-es vagy hasonló
teljesítményű rendszerekben alkalmazták. Maximális adatátviteli sebessége másodpercenként 264 megabájt. Később megjelentek a továbbfejlesztett változatai a következőparaméterekkel:
− 2X AGP 512 Mb/sec
− 4X AGP 1,1 Gb/sec
− 8x AGP 2,1 Gb/sec
A PCI express megjelenésével lassan eltűnt a kínálatból.

5. ábra AGP busz videovezérlők részére
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2.3.3

A PCI express

Az AGP-csatoló és a klasszikus értelemben vett PCI leváltására hivatott szabvány,
amely a PCI-busszal ellentétben egy kétutas, soros protokoll. Ez azt jelenti, hogy az adatok
csomagok formájában jutnak el az egyik végpontból a másikba, így az összes rácsatlakozó
eszköz számára teljes sávszélességet biztosít. Emlékezzünk, a PCI-os eszközök a PCI-busz
133 MB/s-os sávszélességén kénytelenek megosztozni. A PCI Express oda-vissza irányú
sávokból épül fel, amelyek irányonként 2,5 Gbit/s-os (200 MB/s) sebességűek (ez már
önmagában jóval több a PCI-busznál), a technológia szépsége azonban az, hogy ezek a
sávok akár össze is fűzhetőek. Ily módon létre lehet hozni ×2, ×4, x8, ×16 és ×32-es sávokat, melyek 2, 4, 8, 16 vagy 32 sávból épülnek fel, így az elérhető kétirányú maximális
sávszélességet egészen 16 GB/s-ig lehet növelni. Felhasználása szerverekben és video
csatolók esetében jelentős.
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3. A MIKROPROCESSZOR
3.1

A MIKROPROCESSZOR FOGALMA

Számítógépek vásárlásakor, bemutatásakor, teljesítményének szemléltetésekor nem ritka, hogy ezt az egységet említik elsőként, hiszen a mikroprocesszor dolgozza fel a programok adatait, műveleteit. Fejlesztése során nagyon komoly fejlődésen ment keresztül, ami
napjainkban is tart. A személyi számítógépekben 1974 óta tartó történetük során többször
fejlesztési irányt váltottak a tervezők, egyes időszakokban növelték a tranzisztorok számát,
növeltek a működési frekvenciát, csökkentették a bennük futó vezetékek átmérőjét, illetve
napjainkban megjelentek a több, akár tizenkét magot rejtő processzorok. A lényeg azonban
nem változott, ez az egység tölti be minden számítógépben a legfontosabb szerepet, teljesítménye nagymértékben befolyásolja az egész rendszer működését és teljesítményét. Nézzük mit is takar a mikroprocesszor kifejezés?
A CPU (Central Processing Unit – központi feldolgozó egység),
vagy magyarul a processzor feladata a számítógép összes egységének irányítása. Egy mai processzor öt jelentős részre tagolható: vezérlőegység, aritmetikai és logikai egység, regiszterek, gyorsítótár
(cache), társprocesszor (coprocessor).
A következőkben ennek az egységnek a részeit vizsgáljuk.

6. ábra Korszerű mikroprocesszor, CPU
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3.2
3.2.1

A MIKROPROCESSZOR RÉSZEI
Vezérlőegység

A vezérlőegység értelmezi a program utasításait, és ezek alapján irányítja a számítógép
többi egységét. Például lehívja a memóriából a soron következő utasítást, értelmezi és végrehajtatja azt, majd meghatározza a következő utasítás címét.
Természetesen, ha nincs új utasítás, akkor a processzor addig vár, amíg nem kap új feladatot. Az utasításoknak és az adatoknak az operatív tárban kell lenni, mert a processzor
csak így fér hozzá.
3.2.2

Az aritmetikai és logikai egység

Az aritmetikai és logikai egység (ALU – Arithmetical and Logical Unit) számítások,
logikai műveletek végrehajtására képes, vagyis ez az egység tud számolni. A számolás
azonban eléggé sajátos, hiszen csak az összeadást ismeri, mégis képes mind a négy alapművelet (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) elvégzésére. Itt érdemes megjegyezni, hogy
mindez Neumann ötlete alapján, matematikai összefüggésekre alapozva valósítható meg.
Sebessége növelhető egy társprocesszor beépítésével, ezt a társprocesszor részben részletesebben kifejtjük.
3.2.3

A gyorsító tárak

A gyorsító tár (cache memory) kisebb tárkapacitású, átmeneti adattároló egység. A
cache a processzorba, vagy a processzor környezetébe integrált memória, ami a viszonylag
lassú rendszermemória-elérést hivatott gyorsítani olyan programrészek és adatok előzetes
beolvasásával, amikre a végrehajtás során közvetlenül szüksége lehet. A mai PC proceszszorok általában két gyorsító tárat használnak, egy kisebb (és gyorsabb) első szintű (L1) és
egy nagyobb másodszintű (L2) cache-t. A gyorsító tár mérete ma már megabájtos nagyságrendű.
Egyes architektúrák (AMD K10) harmadik szintű (L3) gyorsító tárat is tartalmaznak. Itt
egyetlen lapkán találunk négy központi egységet, ez a harmadszintű gyorsító tár pedig úgy
készült, hogy mind a négy mag hozzáférhessen, azaz gyakorlatilag összekösse őket, ezzel
mindegyik mag ugyanazt a feladatot fogja feldolgozni.
3.2.4

A Társprocesszor

A társprocesszor (FPU, Floating Point Unit, lebegőpontos műveleteket végző egység)
képes önállóan végrehajtani műveleteket, ezáltal a számítógép gyorsabban működhet. A
matematikai társprocesszor (co-processzor) alkalmas arra, hogy a törtekkel való matematikai számításokat rövid idő alatt elvégezze.
Az i80486 jelű processzorok már tartalmazzák a matematikai társprocesszort, a korábbiaknál ezt az egységet külön, az alaplapon lehetett elhelyezni. A mai processzoroknál az
aritmetikai és logikai egység foglalja magába a matematikai társprocesszort. Ezen kívül
más társprocesszorok is vannak, melyek szintén önállóan képesek a műveletek végrehajtására, de azok tárgyalására nem térünk ki.
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7. ábra Négy magos mikroprocesszor struktúrája

3.3

A CPU MŰKÖDÉSE

Az összes CPU alapvető feladata (függetlenül ezek fizikai formájától) a tárolt műveletek sorainak (programok) végrehajtása. A legáltalánosabb és legszélesebb körben elterjedt
CPU-k alapvetően a Neumann-architektúra szerint épülnek fel. A program számok sorozataként reprezentálható, melyeket a memóriában tárolunk. A négy alapvető utasítás, amit
szinte az összes ilyen CPU alkalmaz: betöltés az operatív memóriából, értelmezés, végrehajtás és visszaírás az operatív memóriába.
A processzorokat működésük szempontjából két kategóriába sorolhatjuk. Az egyik a
Neumann-architektúra a másik Harvard-architektúra szerint működik. A két architektúra
abban különbözik, hogy a Neumann-elvű esetében megegyezik az adat- és a programmemória, míg a Harvard-architektúrájú számítógép esetén a program- és adatmemória különbözik.

3.4

GYORSÍTÓ UTASÍTÁSKÉSZLETEK, TECHNOLÓGIÁK

A gyorsító utasításkészletek az egyes processzor generációkban folyamatosan jelentek meg. Az első jelentős gyorsító utasításkészlet (MM) a Pentium processzorokban jelent
meg először.
Feladatuk elsősorban a multimédia lejátszó műveletek, videók, játékok gyorsítása,
illetve a gép erőforrásainak jobb hatásfokú beosztása. A gyorsító utasításkészletek érdekessége, hogy ezek elsősorban nem a felhasználóknak, hanem a programozók számára készültek, vagyis a lehetőséget adnak arra, hogy ezeket az utasításokat a szoftverekbe beleprogramozva jobb hatásfokúvá, gyorsabbá és erőforráskímélőbbé tegyék azokat.
14
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3.4.1

MM

MM, (MuItiMedia eXtension), az Intel által elsőként a Pentiumokban (Pentium I.
166 MHz) megvalósított multimédiás feladatokat és video feldolgozó utasításokat, segítő
57 új utasítást jelentő bővítés.
3.4.2

3DNOW!

Az AMD K6-2 és K6-III processzoraiban meglévő 24 processzorszintű utasítás, amelyeket multimédia alkalmazások támogatására terveztek. Megjelenésekor annyira népszerű
lett, hogy komoly financiális gondokat okozott a másik gyártónak, az Intelnek.
3.4.3

SSE

Az SSE, (Streaming SIMD Extension) a Pentium III-ban jelent meg. 78 db új műveletet
tartalmaz a 3D video grafika és multimédia megjelenítéséhez.
3.4.4

SSE2

Az SSE2, Pentium 4 processzorokban jelent meg 2000-ben. 144 új SIMD (Single
Instruction Multiple Data) utasítást jelent, amelyek segítségével lehetővé válik a 128 bites
egész SIMD és 128 bites kettős pontosságú lebegőpontos SIMD műveletek elvégzése is.
Az SSE2 utasításkészlet megtalálható az AMD x86-64 (Clawhammer, Sledgehammer stb.)
processzoraiban is.
3.4.5

SSE3

Az SSE3 a P4 Prescott, AMD Opteron architektúrákban jellemző 2004-től. Ezúttal csupán 13 utasítás próbálta tovább könnyíteni a programozók életét.
3.4.6

SSE4

SSE4 Az Intel új generációs processzor-architektúrájának tagjai (Conroe, Merom,
Woodcrest) új SSE utasításkészlettel gazdagodtak 2006-tól.
Az utasításkészletét mint a processzorok egyik jelentős, fejlettebb és gyorsabb videófeldolgozást elősegítő új képességét említik, 50 új utasítással.
2007-ben a Penryn-ekben megjelent az SSE 4.1 majd 2008-ban az SSE 4.2. Az
SSE 4.1-hez képest a 4.2 hét új utasítást tartalmaz, melynek egyes parancsai XML-, illetve
szövegfeldolgozással kapcsolatosak, míg mások speciális területekre fókuszálnak.
3.4.7

Az AES-NI

AES-NI (Advanced Encryption Standard New Instructions) utasításkészlet (összesen
7 új utasításról van szó), a titkosító eljárás be- és kikódolási folyamatainak végrehajtását
turbózza fel. Az AES használata alapvető fontosságú a szerverek és virtualizált környezetek biztonságos működtetésének szempontjából (Intel i7).
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3.4.8

A hiperszálazás (Hyper-Threading Technology)

A processzorok teljesítményének optimálisabb kihasználására született technológia. A
szálak vagy szálazás segítségével képes egy programot két vagy több egyidejűleg futtatott
taszkra bontani. A teljesítménynövekedés úgy érhető el, hogy a processzor meghatározott
részeit (melyek felépítési állapotokat tárolnak) a hiperszálazás duplikálja, de a fő futtatási
erőforrásokat nem. Ez azt jelenti, hogy az operációs rendszer számára két vagy több virtuális processzor címezhető meg a fizikailag létező magonként.A multiszálazás
(multithreading) során a különböző szálak végrehajtása között lehet váltani. Erre azért van
szükség, mert egy egyszerű processzor egyidejűleg csak egyetlen feladatot végez.
A hiperszálazás (Hyper-threading, Hyper-Threading Technology vagy HTT) az Intel
egyidejű multiszálazásos technológia-implementációja a Pentium 4 mikro architektúrára.
Összegezve a hiperszálazás lehetővé teszi az operációs rendszer számára, hogy az például két logikai processzormagot lásson a fizikailag elérhető egyetlen CPU mag helyett.
Az operációs rendszer így két folyamat-szálat tud egyidejűleg ütemezni.
3.4.9

A rendszerbusz (FSB)

A rendszerbusz (FSB, Front-Side Bus) fizikailag kétirányú adatbusz, ami a processzor
és az operatív memória közötti adatforgalmat bonyolítja. Az FSB fizikailag pontosan a
CPU és a north bridge-nek (északi híd) nevezett memóriavezérlő között helyezkedik el,
innen van közvetlen kapcsolata az operatív tárral, a megjelenítést kiszolgáló grafikus csatlakozással.
A processzoron kívüli legnagyobb sebességű adatmozgások tehát az FSB-n zajlanak le.
Hogy az adatsín működése teljes szinkronban legyen a rendszerrel, a központi egység órajel frekvenciáját az FSB órajelének többszörözésével állítják elő. Ez az órajel a P4-es gépektől nem egyezik meg alaplap frekvenciájával. A ma jellemző értékek az 533, 600, 800
MHz, de egyes alaplapokban az 1066 MHz-es érték is előfordul.
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4. A PROCESSZOROK GENERÁCIÓI
4.1 A PROCESSZOROK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI
Az Intel a kezdetektől meghatározta a processzorok fejlesztésének irányát és ütemét. A
technológia fejlődésével realitássá vált kezdeti elv, hogy kétévente megduplázódik a tranzisztorok száma (Moore törvénye) a processzorra is igaznak bizonyultak, de mára ez a
tendencia megváltozott. A fejlődés egyik kulcsa tehát a tranzisztorok számának növelése,
ami lehetővé tette azt, hogy ma már akár 1 milliárd tranzisztor fél el egy lapkán, bár ez
csak következménye volt annak sok technikai újításnak, amit a processzorok fejlesztése
során bevezettek.
A fejlesztés során az első legfontosabb újítás a társprocesszor megjelenése volt. A processzorok programozhatóságát segítette a különböző gyorsító utasításkészletek megjelenése (MMX, 3DNow! SSE-SSE4) melyek elsősorban a nagy számítási igényű programok
futását tették könnyebbé. Ezek a technológiák tették lehetővé a CISC és RISC architektúra
használatát. Komoly technikai lépcsőt jelentett a Hyper-Threading technológia megjelenése, amelynek az eredménye (optimális körülmények között) a gyorsabb végrehajtás.
Egy másik fejlesztési irány az adatátvitel gyorsítása volt az operatív tár és a processzor
között, vagyis a Cache (gyorsítótár) megjelenése volt. Az operatív memória viszonylag
lassú működése miatt a processzornak várakoznia kellene („wait state”) a memóriából
érkező adatra vagy utasításra, vagy arra, hogy az eredmény beíródjon a memóriába, ha az
adatokat nem tárolná az adat cache. Ma háromszintű cache memóriákat különböztetünk
meg (L1, L2, L3).
Végül a legkézenfekvőbb irány az órajel-frekvencia növelése. Az órajel a processzor
belső órájának sebessége, amely meghatározza, hogy a processzor milyen gyorsan tudja
feldolgozni az adatokat. Az órajelet jellemzően GHz-ben (gigahertz vagy milliárd impulzus/másodperc) mérik. A processzor ennek alapján végzi el az utasításokat. Az órajel növelése egy idő után problémát jelent, mivel a mikroprocesszorok csak bizonyos órajelig
tudnak hibátlanul és megbízhatóan (max. 4,5-5 GHz) dolgozni.
A processzor sebességét, vagyis hogy mennyi utasítást képes a processzor elvégezni
másodpercenként MIPS-ben adjuk meg, (Million Instruction Per Second) vagyis
1 MIPS=1.000.000 utasítás/másodperc.
Az integrálhatóság további lehetősége a gyártási technológia fejlesztése, ami azt jelenti,
hogy a tranzisztorokat és az egyes egységeket összekötő vezetékek átmérőjét folyamatosan
csökkentették. Ez a mikrométeres ármérőtől indult, (pl.: Pentium I. 0,8 µm) ami a méter
milliomod része. Ma már a nanométeres szálak a jellemzőek (pl: Intel Itanium 180 nm=
0,18 µm) ami a méter milliárdod részét jelenti, ez szubatomi méreteket jelent.
Napjainkban tovább folynak a fejlesztések. Az órajel-frekvencia problémát megoldandó
többmagos processzorokat (akár 12 mag AMD Opteron X12 6176 SE) hoznak forgalomba,
relatíve kisebb, (2,3 GHz) órajellel.
További fejlesztési lehetőséget kínál, hogy egyre több architektúrában nagyfokú integrációt valósítanak meg, például az Intel I3-as processzorai tartalmaznak egy PCIe és memória kontrollert valamint egy grafikus processzort (GPU) is, ami a kis adatátviteli távolság miatt kiválóan megfelel a HD multimédiás és 3D-s grafikai igényeknek.
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Fontos trend az energiatakarékosság is. A gyártók törekednek az egyre kisebb energiafogyasztású processzorok fejlesztésére, hiszen az utóbbi időben az asztali gépeket a hordozhatóak váltják fel, és ezeknél fontos a vezeték nélküli üzemidő, ami egyes típusoknál
nyolc óra is lehet. Ezt jelentősen támogatja, ha processzor 30 W alatti teljesítményű. Ilyen
fejlesztés volt az Intel Pentium M processzor, Centrino technológiával 27 W-os fogyasztással.
A fejlődés tehát töretlen, a fejlesztők harcából mi felhasználók kerülhetünk ki győztesen.

4.2

AZ INTEL PROCESSZOROK

A világ legnagyobb félvezető gyártója az Intel. Az 1968-ban alapított cégóriás neve az
Integrated Electronics Corporation elnevezésből képzett mozaikszó.
Az Intel a CPU-k mellett csipkészletek, alaplapok, különféle memóriák, sőt szoftverek
fejlesztésével foglalkozik. A manapság széles körben elterjedt személyi számítógépek processzorai között éppúgy gyakran találkozhatunk Intel processzorral, mint a szerverek vagy
a laptopok körében. A PC-k sikertörténetében kiemelkedő szerepe volt az Intel processzorainak és ezzel egy iparág megteremtésének.
A cég 2008-as jövedelme közel 60 milliárd amerikai dollár volt, a munkatársak száma a
kezdeti 6 helyett mára közel 100 ezer fő.
A továbbiakban az Intel processzorok legfontosabb típusait és fejlesztési állomásait mutatjuk be.
4.2.1

Intel Core, Core 2, Core 2 Duo, i3, i5, i7

Az Intel Core a 2006. január 5-én bemutatott Yonah kódnevű csipet takarja. A Pentium M helyét vette át a mobilprocesszorok piacán, hasonló architektúrával.
A 65 nm-es gyártási technológiával készül és 151 millió tranzisztort tartalmaz. A Core
Duo a világ első alacsony fogyasztású (< 25 W) kétmagos processzora. A 2 MB-os másodszintű gyorsítót pedig megosztja a két mag. A processzormag a csipkészlettel 667 MT/s
sebességgel kommunikál.
Mind a Core Duo, mind a Core Solo az FCPGA6 478 lábas kiosztását használja. A Core
processzorok gyártásánál kétféle szempontot vesznek figyelembe: az egyik csoport a teljesítményre helyezi a hangsúlyt (T jelzés), a többi az alacsony fogyasztásra (L jelzés).
A Core processzorok utóda az Intel Core 2, mely már nem kifejezetten a laptopokhoz
lett tervezve, hanem asztali és laptop gépekhez egyaránt használható.
A platform teljes pályafutása alatt megtartotta az LGA775 foglalatot, de közben 65 nmes gyártási technológiáról 45 nm-esre váltott.
A nevek és típusok között legkönnyebben akkor boldogulunk, ha figyelmen kívül hagyjuk a Celeron, Pentium és Core 2 típusneveket, csak az egy betűből és négy számból álló
kódot figyeljük. Azért tehetjük meg ezt, mert a kétmagos Intel processzorok ugyanarra a
Core 2 architektúrára épülnek, a három márkanév csak üzleti fogás. Core 2 Duo szériák
csak órajelben, a rendszerbusz sebességében, a másodszintű gyorsító tár méretében, és
persze árban különböznek. Mindegyik kétmagos, ezt a Celeronoknál és Pentiumoknál
Dual-Core, a Core 2-nél Duo utótag jelzi a névben. Az E-betűt követő első szám jelöli a
családot, a második a családon belüli elhelyezkedést (órajelet), az utolsó kettő pedig egyéb
funkciókat, de ritkán használják (pl: Core 2 Duo E7400).
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Core 2 Duo CPU-család támogatja az SSE4.1 utasításkészletet, ami megfelelő szoftveres támogatással gyorsulást hozhat ugyan, de jelentős előrelépés valószínűtlen.
A Core 2 Quad processzorok négymagosak és elsősorban az L2 cache méretében különböznek itt az L2 4-12MB, míg a Core 2 Duo esetében csak 3-6 MB. Mindegyikük támogatja a DDR3 memóriákat is.

8. ábra Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo
07_k56_c2q, 07_k56cd
2010. elején jelentek meg a Core i3 2 magos processzorok. Ezek a központi egységek
az elsők, melyek integrált GPU-t, vagyis grafikus magot tartalmaznak (733MHz) és integrált DDR3 memóriavezérlőt is beépítettek. A Core i3 32 nm-es technológiával készül, az
integrált grafikus magot és memóriavezérlőt a tokozáson belül, ám külön lapkában 45 nmes technológiával készítik. Órajelük 2,9 és 3,46 GHz közötti, az L3 cache 4 MB és támogatják a Hyper Threading technológiát. Energiafogyasztásuk teljesítményükhöz képest
csekély, mindössze 73 W.

9. ábra Intel Core i3
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A Core i5 CPU-k két és négymagos változatban készülnek.
A kétmagos változatok Clarkdale, míg a négymagosak Lynnfield kódnév alatt futnak. A
Core i5 is olyan központi egység, amely grafikus gyorsító is egyben, azaz a kupak alatt két
csip található, maga a CPU és egy GPU, mondhatjuk, hogy először a történelem folyamán
– ha leszámítjuk a különböző beágyazott rendszerekbe szánt modelleket. A processzorba
integrált GPU a G45-ös csipkészlet grafikus gyorsítójának továbbfejlesztett változata. Az
i5-ök háromcsatornás helyett már csak 128-bites, kétcsatornás DDR3-as memóriatámogatással rendelkeznek.
A Core i5-ös processzorokat támogató lapkakészlet esetében a gyártó az LGA-1160-as
processzorfoglalattal gyártja
A Lynnfield modellek négy darab x86-os maggal üzemelnek, csakúgy, mint felsőkategóriás, Core i7-es társaik, sőt, a termékeknél a HyperThreading támogatás is elérhető. Ennek köszönhetően a processzorok egyszerre akár nyolc szálon is dolgozhatnak majd egy
időben. A Lynnfield processzorok magonként 256 KB másodszintű és összesen 8 MB
harmadszintű megosztott gyorsítótárat tartalmaznak.

10. ábra

Intel Core i5

A Core i7-es, 4 magos processzort 2008-ban mutatta be az Intel ami az új Nehalem
mikro architektúra családjának első tagja amely 8 MB-os L3-as gyorsító tárat tartalmaz és
három csatornás DDR3-1066 MHz támogatással rendelkezik amivel akár 25,6 GB/mp-es
memóriateljesítményt nyújt.
Támogatja Hyper Threading technológiát, itt az egyes fizikai magokra két feldolgozó
szál jut, tehát összesen 8 szál gondoskodik a masszív számítási teljesítményről. A HT
technológiával a sok szálon futó alkalmazások több munkát tudnak végezni egyszerre, és
hamarabb végeznek a feladatokkal. Több szál áll az operációs rendszer rendelkezésére, így
még könnyebben tud több feladatot párhuzamosan futtatni.
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Változtatható órajel frekvenciával működik (Tubo Boost) ami alkalmas arra, hogy
szükség esetén dinamikusan növelje a processzor frekvenciáját. (Tesztekben már mértek
4,6 GHz-es éréket is!)
Teljes SSE4 utasításkészletével jelentősen javítja sok multimédiás és számításintenzív
alkalmazás teljesítményét.
2010-ben megjelent a 6 magos asztali változat is Core i7-970X (Gulftown) kódnéven,
32 nanométeres technológiával 12 MB L3 gyorsító tárral. A hat mag 1,17 milliárd tranzisztort tartalmaz, órajele 3,33-3,66 MHz közötti.

11. ábra

Intel Core i7

Az Intel processzorok jellemzői (2006-2010)
Név, típus

Megjelenés
éve

Tranzisztorok száma

órajel
GHz

Technológia
µm

Foglalat

Egyéb

Core

2006

151 millió

1,5-2,16

0,065

FCPGA6

SSE3, alacsony fogyasztású <25W 2 magos
mobil gépekhez, 667
MT/s FSB

Core 2 Duo

2006

291 millió

2,8-3,16

0,045

LGA775

SSE4, 2 mag L2 3-6 MB
333MT/s FSB

Core 2 Quad

2006

291 millió

2,33-3

0,045

LGA775

SSE4, 4 mag, L2 412MB

Core i7

2008

291

2,66-3,2

0,045

LGA1366
LGA1156

Turbo Boost SSE4

Core i5

2009

383 millió

0,032

LGA1160

Turbo Boost

Core i3

2010

383 millió

2,9-3,46

0,032

LGA1156

GPU a processzorban

i7-

2010

1,17 millárd

3,33-3,66

0,032

LGA1366

6 mag

Intel Itanium

2010

2 milliárd

0,065

4 magos Tukvilla mag
szerverekbe

Xeon

2010

2,3 milliárd

0,045

8 magos (Nehalem)

Core
970X
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4.3

AMD PROCESSZOROK

Az Advanced Micro Devices (AMD) a világ második legnagyobb x86-kompatibilis
processzor-gyártója. Az Intel mellett elsősorban klóngyártóként kezdte (kész architektúrákat gyártott illetve fejlesztett), majd Pentium processzorok megjelenése után önálló fejlesztőként lépett a piacra. Története során többször tört borsot az Intel orra alá innovatív fejlesztéseivel. A CPU-k mellett más áramköröket (pl. flash memóriákat) is gyártanak.
A 18.000 alkalmazottat foglalkoztató kaliforniai vállalatot 1969-ben alapították. A félvezetők értékesítésében a világon a 15. helyen van. Éves bevétele hozzávetőlegesen
6 milliárd dollár.
Az AMD processzorai (1993-2010)
Név, típus

Megjelenés
éve

órajel
MHz

Technológia
µm

Foglalat

1993

Tranzisztorok
száma
4,3 millió

5x86-P75

133

0,35

K5 (Pr75Pr166)

1995

4,3 millió

75-166

0,35

Socket 5
Socket 7
Socket 7

K6
(NexGen)
K6-2, K6-3
3D
K7 Athlon

1997 vége

8,8 millió

166-233

1998 máj.

12 millió

300 – 550

0,35
0,25
0,25

1997 aug

22 millió

500-

0,25
0,18

Athlon
Duron

1998

25 millió

900-1300

0,13

Socket 462

Athlon 4 XP

2000

25 millió

1500
felett

0,13

Socket 462

SSE, kevésbé melegszik

Athlon
Throughbred

2002

37,2 millió

14001800

0,13

Socket A

Kevésbé melegszik 1,61,7V, 133 MHz buszseb

Athlon
Throughbred
B

2002

37,2 millió

14002250

0,13

Socket A

333 MHz buszsebesség

Athlon
Barton

2003

37,2 millió

18332333

0,13

Socket A

2x L2 cache

Athlon
Opteron

2003 tól
2006-tól 2
mag
2007 4 mag
2009 6 mag
2010 8-12 mag

233 milliótól 758
millióig

800-3200

0,13-0,045

Socket 940
Socket 939
Socket F
Socket AM2
Socket AM3
Socket G34

64 bites, DDR memóriavezérlő, HiperTransport
struktúra, SSE 2-4-8-12
mag
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Egyéb

24
Kb
gyorsítótár

elsőszintű

Socket 7

MMX , 64 Kb gyorsítótár

Super Socket
7
Slot A

3DNow!
L1 128 Kb
L2 128 Kb
L1 128 Kb
L2 256 Kb
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5. AZ OPERATÍV TÁRAK
5.1

MI A MEMÓRIA?

A számítógéppel kapcsolatbana memória kifejezést nagyon sokszor és sokféle értelemben használjuk. Többféle szempont szerint lehet kategóriákba sorolni a memóriákat, pl.
szerep, adatelérési sebesség, feladat alapján. Alapvetően abból kell kiindulni, hogy a számítógépes adattárolásnak két formája létezik.
Az első típusba sorolhatók azok, melyek nem érhetők el közvetlenül a processzor által
ezért az ott lévő adatokat csak a dinamikus RAM-ba töltve képesek használni. Ezek a háttértárak, melyek a gép kikapcsolása után is megtartják az adatokat, (merevlemez, flopi,
CD, DVD stb.). Előnyük a viszonylag nagy tárolókapacitás, hátrányuk viszont az alacsony
írási-olvasási sebesség.
A másik csoportba tartoznak azok az alalapon lévő memóriák, amelyek közvetlenül képesek kommunikálni a processzorral. Ezt az egységet nevezzük operatív tárnak vagy belső
tárnak.
Az operatív tár központi vezérlőegység által közvetlenül címezhető, elérhető tárolóegység, azaz memória. Tartalmazza a végrehajtás alatt álló program utasításait, valamint adatait.
A memória két alapvető típusa az adatőrző és az adatfelejtő tárak.
− Adatfelejtő tárak:
– Statikus RAM (SRAM): a bennük tárolt adat a tápfeszültség megszűnéséig marad meg. Az adatokat félvezető, ún. flip-flop memóriában tárolják. Ciklusidejük megegyezik az elérési idejükkel. Energiatakarékosak, gyorsak, ellenben
drágák.
– Dinamikus RAM (DRAM): a tartalmát meghatározott időközönként frissíteni
kell mivel bizonyos idő után az adatok elvesznek. Ennek oka, hogy a benne
található, sűrűn elhelyezett néhány piko Farad kapacitású kondenzátorok, melyek a memória elemi cellái, egy idő után kisülnek. Előállításuk olcsó.
− Adatőrző tárak:
– ROM memóriák: tartalmát a számítógép kikpacsolása után sem vesztik el.
A RAM írható és olvasható tár. A RAM ugyan nem tartja meg tartalmát a gép kikapcsolása után, de rendkívül gyors címzéssel hozzáférhetők a benne tárolt adatok, adatelérési
sebessége pedig sokszorosa bármely háttértárolóénak. A mai RAM-ok jó része 64 bites
adatúttal rendelkezik.
A dinamikus RAM viszonylag drága, így mérete is töredéke a merevlemezek kapacitásának, manapság néhány száz MB-tól néhány GB-ig terjed (az első számítógépek csak 1
KB körüli memóriát tartalmaztak). Többféle típus ismert, ezek különféle frekvenciákon
működhetnek. Ma a legelterjedtebb dinamikus RAM-ok a DDR RAM-ok (DDR2, DDR3).
A dinamikus RAM kiválasztásánál figyelembe kell venni az alaplap memóriafoglalatának
típusát és a támogatott frekvenciát.
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5.2
5.2.1

FIZIKAI MEMÓRIAFAJTÁK
ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH

A ROM (Read-Only Memory): olyan elektrotechnikai eszköz, amely csak olvasható
adatok tárolására alkalmas memória. Tartalma nem változtatható, az egyszer beégetett
adatok véglegesek. Az eszköz a benne tárolt adatokat típustól függően korlátlan vagy korlátozott ideig (általában 20 év) áramtalanított állapotban is megőrzi. Programok (például
BIOS, firmware), illetve a programhoz tartozó beállított értékek tárolására használják. A
ROM tartalmát a csip gyártása során, még a tokozás előtt nyeri el, később már nem módosítható. Használata nagy darabszám esetén előnyös, mert olcsó az előállítása.
− FLASH memória: Az EEPROM speciális változata a flash memória. A számítógépek alaplapjához kötődő BIOS-t napjainkban legtöbbször már flash memória tartalmazza. Ez lehetővé teszi a gyártóknak, hogy utólag változtassanak az alaplap képességein. Az új képességek eléréséhez a felhasználónak csak egy programot kell
elérhetővé tenni a felhasználók számára az interneten, amellyel felülírhatják a BIOSban tárolt programot. A flash memória egyfajta nem felejtő memória, amely az adatokat a tápfeszültség kikapcsolása után is megőrzi, elektromosan lehet azokat törölni és
újraprogramozni. A flash memóriának sokkal kisebb a költsége, mint az EEPROMnak, ezért meghatározó technológiává vált olyan helyeken, ahol megmaradó szilárdtest adattárolóra van szükség. Az alkalmazás BIOS-on kívüli példái a digitális audio
lejátszók, digitális kamerák, mobiltelefonok, különféle memóriakártyák. A flash memóriát ezen kívül használják az USB-csatolású pendrive-okban is, melyek az adatok
általános tárolói és szállítói a számítógépek között.
5.2.2

RAM

A RAM (Random Access Memory) véletlen elérésű írható és olvasható adattároló
eszköz. (A magyar véletlen elérés kifejezés nem pontos, hiszen a memória elérése nem
véletlenszerűen, hanem pontos címzések alapján történik, az angol random szó itt arra utal,
hogy egy adott memóriarész elérésének gyorsasága független az elhelyezkedésétől). Az
adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
Az alaplapon lévő dinamikus RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a
feldolgozásra váró adatokat, sebességük növelése érdekében gyakran két kisebb memóriamodult kötnek a gépbe: így növekszik a sávszélesség, ezáltal a sebesség is. Ez az úgy nevezett dual channel, azaz kétcsatornás mód. A CPU és az alaplapi dinamikus RAM közötti
összeköttetést buszrendszer biztosítja.
A régi dinamikus RAM-ok aszinkronok voltak: nem volt órajelük, sebességüket csak az
elérési idő jellemezte, (mértékegysége, a nanoszekundum), míg a maiak saját órajel frekvenciával rendelkeznek.
Manapság több szabvány verseng egymással, A DDR (Double DataRate) a DDR2 és a
DDR3. A DDR alacsonyabb órajellel dolgozik, mint a DDR2. A DDR3 as modulok kisebb
energia-felvétellel és a DDR2-höz képest dupla adatátviteli sebességükkel tűnnek ki. A
DDR már nem használatos, a számítógépek többsége DDR2-t használ, a DDR3 pedig szerepe a következő években egyre jelentősebb lesz.
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5.2.3

Dinamikus memóriák (DRAM)

DRAM (Dynamic Random Access Memory) dinamikus véletlen hozzáférésű memória.
Egy memória celláját egy kondenzátor és egy tranzisztor épít fel. Az információt addig
tárolja, amíg a kondenzátor ki nem sül. Az információ elvesztését kiküszöböli a memória
frissítése. Előnye az olcsósága, kis mérete, hátránya a frissítés szükségessége, valamint
kisebb sebessége.
Az első dinamikus memóriát az IBM kutatólaboratóriumában tevékenykedő Robert
Dennard fejlesztette ki 1966-ban.
A dinamikus memória lényege, hogy minden kiolvasás után újra kell írni az adatokat
(az adatfrissítés szükséges a töltés megtartásához).
Az olvasási ciklusban a kiválasztott cella sora aktivizálódik: bekapcsolja a tranzisztorokat és a sor kondenzátorait az érzékelő sorhoz csatlakoztatva. Az írás a sor aktiválásával és
az írandó adatok érzékelő sorra való csatlakoztatásával történik, így a kondenzátorok a
kívánt értékeket tárolják. Egyetlen cella írása alatt az egész sor kiolvasásra kerül, egy érték
megváltozik, majd az egész sor visszaíródik. Egy sor frissítése tipikusan 64 ms-onként
(vagy sűrűbben) történik. A ma használt RAM-ok többsége dinamikus RAM.
− DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM): az SDRAM továbbfejlesztése, nevének
megfelelően kétszeres adatsebességgel. Órajel frekvenciája: 266, 333 és 400 MHz lehet. Típusai 1600-3200 MB/s adatátvitelre képesek. Csatlakozója 184 érintkezős
DIMM modul. Áramfelvétele: 2,5 V. 2000 után terjedt el a PC-k körében.

12. ábra

DDR RAM

− DDR2 SDRAM: a DDR SDRAM továbbfejlesztése, Órajel frekvenciája: 400, 533,
667 és 800 MHz-es lehet. A DDR2 legutolsó fejlesztései maximum 1200–1300 megahertz körüli órajel elérésére képes, ami majd ettől függően 9-10 gigabájt/másodperc
között limitálja a maximális adatátvitelt. Csatlakozója 240 érintkezős DIMM. Áramfelvétele 1,8 V.
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13. ábra

DDR2 RAM

− DDR3 SDRAM: a DDR2 utóda, 90 nm-es gyártási technológiával. 40%-kal kevesebb
áramfelvétel, alacsonyabb működési feszültség jellemzi (a DDR 2,5V-ja, illetve a
DDR2 1,8 V-ja helyett csupán 1,5 V). Az egyik legújabb memóriatípus. Minden
probléma nélkül képes az 1600 MHz órajel elérésére, ezzel együtt a majdnem 13
GB/s határ elérésére.

14. ábra

DDR3 RAM

− QDR SDRAM (Quad Data Rate SDRAM): négyszeres adatátviteli sebességgel rendelkező SDRAM.
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6. A SZÁMÍTÓGÉP PERIFÉRIÁI I.
6.1

A SZÁMÍTÓGÉP PERIFÉRIÁI

A számítógép, mint kiderült nem csak a központi egységből áll, hanem szükség van
egyéb alkatrészekre is. Például semmit sem ér az adat, ha azt nem látjuk, esetleg meglévő
adatainkat elveszítjük. Magyarul szükségesek olyan, eszközök melyek az adatokat a gép
kikapcsolása után is megőrzik. Az adatokat, információkat pedig a gépbe kell juttatnunk és
meg kell jelenítenünk látható, olvasható formában. Az olvasó valószínűleg kikövetkeztette
a címből, hogy e feladatokra a perifériák szolgálnak. A perifériák száma jelentősen megnőtt, így szinte minden megvalósítható a számítógéppel, ami kapcsolatba hozható a szöveggel, hanggal, zenével, beszéddel, képekkel, grafikákkal, mozgóképekkel, valamint más
számítógépekkel való kapcsolattartással. A számítógép részeinek tárgyalása ezért sohasem
lehet teljes.
A periféria azon eszközök összefoglaló neve, amelyek az adatok
bevitelére, illetve megjelenítésére vagy azok tárolására szolgálnak.
Az iménti felsorolás megfelel a perifériák három klasszikus csoportjának: bemeneti (input) eszközök, kimeneti (output) eszközök,
valamint háttértárak.
A bemeneti helyett a beviteli, illetve a kimeneti helyett a kiviteli szó is szerepelhetett
volna. Ma már lehetetlen az eszközök csoportosítása, mivel van olyan, ami több csoportba
kellene, hogy kerüljön és akad olyan, amelyik egyik csoportba sem illik (pl.: modem, hálózati kártya). Léteznek egyéb célra használt, speciális perifériák is, mint pl. a digitális kamera, hangkártya, szintetizátor, hőmérő stb. A perifériák nagy száma miatt csak azon perifériákat tekintjük át részletesen, amelyekkel a legtöbb felhasználó kapcsolatba kerülhet, ha egy
PC elé ül.

6.2

ADATTÁROLÓ ESZKÖZÖK: A HÁTTÉRTÁRAK

Számítógéppel készített, feldolgozott adataink tekintélyes része pótolhatatlan, rendkívül
fontos. Az adatokat nagyon sokszor nem elegendő csupán a feldolgozás idejére tárolni (pl.
a memóriában), hanem a számítógép kikapcsolása után is szükség van rájuk. A háttértárolók ezt valósítják meg.
A technika fejlődésének és a gyártók közötti harc kiéleződésének köszönhetően folyamatosan jelennek meg újabb tároló médiák. Ezek optimális esetben nagyobb tárolókapacitásúak, gyorsabbak és könnyebben kezelhetők elődeiknél, de az ár is meghatározza elterjedésüket.
A háttértár olyan számítógépes hardverelem, mely nagy menynyiségű adatot képes tárolni, és azokat a számítógép kikapcsolása
után is megőrzi.
Erre azért van szükség, mert a memória (RAM) tartalma a számítógép kikapcsolása
után törlődik.
A mai számítógépek legtöbbje digitális, azaz számokkal dolgozik, minden adatot (kép,
hang, egyéb) számokká alakítva kap meg, így számokat dolgoz fel és azokat tárolja. A
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számokat kettes számrendszerben kell felfognunk, ahol csak a 0 és az 1 számjegy ismert,
ezért a tároló eszközöknél is csak a két állapot (számjegy) rögzítését kell megoldani. A
tároló eszközök különböző (mechanikai, mágneses, elektronikus és optikai) elveken tárolják az adatokat.
A háttértárak a perifériák fontos típusát alkotják. Nemcsak az adatok tárolásában, hanem az adatbevitelben, és az adatkivitelben is szerephez jutnak. Azért van rájuk szükség,
hogy ne kelljen a programokat, adatokat a gép minden bekapcsolásakor újra meg újra begépelni.
A háttértár mint fogalom nemcsak magát az adathordozót, hanem az író-olvasó egységet, más néven meghajtót is magában foglalja (adathordozó + meghajtó = háttértár).

6.3
6.3.1

MÁGNESES ELVŰ HÁTTÉRTÁRAK
Merevlemez, Winchester (HDD)

Az első merevlemezt az IBM 1973-ban mutatta be, de alapjaiban ma is ugyanazon
mozgó alkatrészeket tartalmazó adattárolóról beszélhetünk, bár a sebessége és az adattároló kapacitása, fizikai mérete rengeteget változott.
A merevlemez mágneses adattároló. Az adathordozó lemezeket egybeépítették a meghajtó egységgel, a lemezek nem cserélhetőek. A merevlemezes tárolók több, egymás fölött
elhelyezkedő fémből – általában alumíniumból – készült, vékony mágneses rétegű lemezből állnak. Léteznek a merevlemezes technológiával kapcsolatba hozható, egyéb háttértárak is. A SyQuest és PLI lemezek merevlemezes technológiára épülő, cserélhető háttértárak, tárkapacitásuk 40-200 MBájt közötti, átmérőjük 5,25” vagy 3,5”. A JAZ lemez szintén
cserélhető merevlemezes technológián alapuló háttértár, kapacitása 2 GBájt.
A lemezek mindkét oldalához tartozik egy-egy író-olvasó fej, ami a merevlemez belsejét ábrázoló fényképen jól kivehető. A zárt, egybeépített szerkezetnek köszönhetően, a
külső szennyeződésektől védve van és a fordulatszám kb. tízszeres a flopihoz viszonyítva.
A fej ezáltal közelebb lehet a lemezekhez, ami lehetőséget ad a nagyobb tárkapacitás elérésére, mivel több sáv és szektor található a lemez felületén, mint a flopinál. Az író-olvasó
fejek nem érintkeznek a mágnesezhető réteggel, ugyanis a lemezek forgása által keltett
légáramlat kb. 0,3 mikrométerre távol tartja a fejet a lemezektől. A fordulatszám növelése
magával hozza az adatelérési idő csökkenését.
Mindezek miatt a merevlemezt különösen óvni kell az ütődéstől, rázkódástól, mivel a
fej a lemezhez érve a merevlemezt tönkreteheti. Az adatok írása, olvasása során a gépházon egy LED világít, amely mellett általában HDD felirat vagy egy hengert ábrázoló rajz
található. A merevlemezeket – a lemez és a meghajtó egybeépítése miatt – merevlemezes
meghajtóként (HDD) is emlegetik, továbbá gyakran nevezik winchesternek. A lemezek
mérete többféle (3,5”; 2,5”; 1,8”) lehet, de az asztali PC-k esetén ma a 3,5” gyakori.
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15. ábra

Merevlemez

07_k79_hdd
6.3.2

A merevlemez jellemzői

Tárkapacitás: a merevlemezre írható adatmennyiség. Értéke 160 GB és 2 TB között
változik.
Átlagos elérési idő: a merevlemez-vezérlő által kiadott adatelérési (írási, olvasási) parancstól annak teljesítéséig eltelt átlagos időtartam. Értéke ma 23-7 ms közötti, de már
bejelentettek 3 ms-os merevlemezt is.
Adatátviteli sebesség: megmutatja, hogy a merevlemezről másodpercenként mennyi
adat juttatható a központi egységbe. A ma jellemző érték 16,6-133 MB/s. Az adatátvitelt
lehet növelni a merevlemezbe épített gyorsító puffer memóriával is. Ma ez akár 32 MB is
lehet.
Fordulatszám (RPM): a lemezek percenkénti fordulatszáma. A nagyobb érték a kedvezőbb. A fordulatszám növelése csökkenti az átlagos elérési időt, növeli az adatátviteli
sebességet, vagyis gyorsabb lesz a merevlemez. A merevlemez-készítés tökéletesítése során mára ez az érték 4500-10 000 fordulat/perc közé esik, (legjellemzőbb a
7200 fordulat/perc) de bejelentettek már percenként 15 000 fordulattal működő eszközt is.
Csatoló felület: a merevlemez csatlakoztatható egy kártya segítségével vagy közvetlenül az alaplapra integrált csatlakozóhoz. A merevlemezek több fajtája terjedt el: IDE, SCSI
és a legkorszerűbb a SATA. A SCSI merevlemezek gyorsabbak, nagyobb kapacitásúak,
azonban az áruk magasabb. Ma már nem gyártják.
A ma leggyakrabban használatos szabvány a serial ATA (SATA) 2003-ban jelent meg
az IDE szabvány utódaként. Az első generációs SATA csatlakozók SATA/150 vagy SATA
I néven futottak és 1,5 Gbit/s sebességgel kommunikáltak. Az aktuális kódolatlan átviteli
sebesség 1,2 Gbit vagy 150 MB/s. A SATA II szabvány 2004-ben jelent meg. Az órajel
3GHz-re nőtt az elméleti adatátviteli sebesség 300 MB/s-re változott.
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6.4

OPTIKAI HÁTTÉRTÁRAK

Az optikai tárolás alapgondolata már 1927-ben felmerült. A CD-rendszer (Compact
Disc – kompaktlemez) kifejlesztését célzó törekvések azonban csak 1974-ben kezdődtek
el, pár évvel később a Sony és a Philips fejlesztése nyomán megjelent a hang CD szabványa, 1984-től pedig megoldódott a digitális adatok optikai elven történő tárolása (CDROM). Óriási előnye abban rejlett, hogy abban az időben az egyik legnagyobb tárolókapacitású tárolóegység volt.
A CD-k, DVD-k hátrányai: a korongokon tárolt adatok élettartamára semmi megbízható adat nincs, egyes kísérletek szerint 50-60 év lehet, de más kutatások ettől kevesebb
időt állapítanak meg. A másik gond a korongok sérülése, ami lehetetlenné teheti az adatok
olvasását, márpedig megeshet hogy munka közben a CD-t véletlenül megkarcoljuk. Az
adatok elérése a merevlemezhez képest lassú, de ezen a téren is sokat fejlődtek az optikai
elvű meghajtók.
Az optikai háttértárak mindegyike lézerfény segítségével olvasható és írható. Az optikai háttértárak többségénél a lemez felülete (land), illetve az azon létrehozott apró gödör
(pit) hordozza a digitális adat két állapotát. A lemez felületéről az adatok olvasása lézersugárral történik.
A visszavert lézerfény intenzitása eltérő a land és a pit esetén, amit egy fotódióda
alakít át a számítógép számára feldolgozható elektromos jellé. Az optikai tárolók legtöbbjénél az adattárolás elve lényegében ilyen egyszerű.
Az optikai elvű tárolók – írhatóságuk alapján – három csoportra oszthatók: a felhasználó által nem írható (csak olvasható), egyszer írható és többször írható lemezekre.

16. ábra

6.5

Optikai lemez, meghajtóval

CSAK OLVASHATÓ OPTIKAI HÁTTÉRTÁRAK

A CD-ROM (Read Only Memory – csak olvasható adattár) és a DVD-ROM – amint
nevük is mutatja – csak olvasható optikai háttértár. Mindkét háttértár egy mesterlemez
alapján – nagyüzemi körülmények között – préseléssel készül, így a felhasználó számára
megváltoztathatatlan. Az új programokat, multimédiás alkalmazásokat (oktatóprogram,
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szótár, lexikon, jogtár, telefonkönyv, menetrend) CD-ROM-on vagy DVD-ROM hozzák
forgalomba.

17. ábra
6.5.1

Optikai lemezek tulajdonságai

DVD

A DVD rövidítés a Digital Video Disc (digitális videolemez) vagy a Digital Versatile
Disc (kb. sokoldalú digitális lemez) kifejezést takarja. Eredetileg MPEG-2 tömörítésű
(720x576 felbontású) filmek tárolására találták ki de adattárolásra is kiváló.
Fizikailag akkora, mint a CD, tehát 120 mm átmérőjű. Ritkán láthatjuk kisméretű változatát, a Mini-CD-hez hasonlóan 80 mm átmérőjű Mini-DVD-t is.
A DVD-k fajtái:
− DVD-Audio: kiváló minőségű hang tárolására
− DVD-Data: adatok tárolására
− DVD-R: egyszer írható DVD lemez
− DVD+R: egyszer írható DVD lemez
− DVD-RAM: közvetlen elérésű, kb. 100000-szer újraírható DVD lemez
− DVD-ROM: gyári, préselt adatlemez
− DVD-RW: kb. 1000-szer újraírható DVD lemez
− DVD+RW: kb. 1000-szer újraírható DVD lemez
− DVD-Video: mozgókép tárolására
− DVD-VR: video és hang rögzítésére (TV-ről vagy kamerával)
− DVD+VR: a DVD-Video egyik változata DVD+R, illetve DVD+RW lemezekre történő felvételhez
− PS2 DVD: Sony PlayStation 2 játékkonzolhoz készült játék tárolására
− SACD: kiváló minőségű hang tárolására
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− Xbox DVD: Xbox típusú játékgéphez készült játék tárolására
A +R/+RW, illetve -R/-RW formátumú lemezek egymással nem kompatibilisek. Ma
már szinte minden DVD-meghajtó olvassa mindegyik formátumot, azonban előfordulnak
olyan régebben gyártott írók, melyek vagy csak a +, vagy csak a – jelzésű lemezeket kezelik.
Tárolókapacitásuk többféle lehet:
− DVD-5: egyik oldalán van adattároló réteg 4,37 GB tárolására alkalmas, A leggyakrabban használt típus. A DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW elnevezésű lemezek egy tekintélyes része ilyen.
− DVD-10: mindkét oldalon van adattároló réteg, tárolni 8,75 GB-ot tud, A DVD-R,
DVD-RW, DVD+R, DVD+RW is támogatja a formátumot. Hívják egyszerűen kétoldalas (egyrétegű) DVD-nek is (Double Sided Single Layer).
− DVD-9: két tárolóréteg van egy oldalon, egymás alatt, kb. 7,95 GB-ot tárol. Ezt a
médiát hívjuk kétrétegű DVD-nek is. További jelölései: DVD-R9, DVD-R DL,
DVD+R9, DVD+R DL vagy 8,5 GB-os DVD (a DL a Dual Layer vagy Double
Layer, vagyis kétrétegű rövidítése).
− DVD-18: két-két tárolóréteg van mindkét oldalon, egymás alatt, 15,9 GB-ot tárolhatunk rajta. Kétoldalas, kétrétegű lemezként emlegetik (Double Sided Dual Layer).

18. ábra
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6.5.2

Blu-rayDisc (BD)

A DVD utódjának szánják. Sokáig formátumháborúban állt a HD-DVD-vel, – mindkét
formátumnak megközelítőleg ugyanannyi támogatót sikerült gyűjtenie. A háborút végül a
Warner döntötte el, amikor 2008 elején a cég feladta HD-DVD-vel kapcsolatos terveit és
állást foglalt a blu-ray disc mellett. A Blu-ray (kék sugár, az e betű elhagyva) egy teljesen
új fizikai formátum, rétegenként 23-30 GB kapacitással. Kék lézert használ, adatmélysége
0,1 mm. A 405 nm-es lézer 0,32 µm-es mélyedéseket tapogat le, a pitek hossza 0,138 µm.
A lemez fizikai méretei hasonlóak a DVD-jéhez (120 mm átmérő, 1,2 mm vastagság).
Adatátvitele 36 Mbps. Egy rétegére mintegy 2 órányi HD-video (28 Mbps) vagy 10
órányi normál video (4,5 Mbps) fér. Létezik kétrétegű változata is (kb. 50 GB kapacitással), de elterjedésére még néhány évet várnunk kell.
Kezdetben házi és professzionális felvételek készítéséhez és adattárolásra tervezték. A
gyári filmek ötlete csak később született, neve BD-ROM. Ehhez kidolgozták a video és
audio tárolását, az interaktivitást és a másolásvédelmet is. Természetesen létezik írható
változata is BD-R, (25 GB) vagy BD-R DL (50 GB) kapacitással.

19. ábra

6.6
6.6.1

Blu-ray lemez

EGYSZER ÍRHATÓ OPTIKAI HÁTTÉRTÁRAK
CD-R

A 70-es években az egyszer írható CD-lemez neve még WORM (Write Once Read
Many – egyszer írható többször olvasható) volt, de manapság a CD-R (Recordable) szabvány neve használatos. A CD-R a felhasználó által egyszer írható, 12 cm átmérőjű1 lemez.
A felhasználó tehát saját maga írhat egy üres lemezre adatokat, de fontos, hogy a felírt
anyag nem törölhető és nem változtatható meg, ugyanakkor tetszőlegesen sokszor olvasha1

Létezik 8 cm átmérőjű, 184 MBájt kapacitású CD-R is.
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tó. A leírtakból következik, hogy csak hosszabb távra archiválandó adatokat érdemes CDR-re írni. A ráírható adatmennyiség jellemzően 700 MBájt de létezik 700, 790, 870 Mbyteos is.
6.6.2

DVD-R, DVD+R

1997-től létezik a DVD-R szabvány is, egyrétegű egy- vagy kétoldalas kivitelben. A
CD-R-hez hasonlóan történik a DVD-R írása is, itt is vörös lézert használnak. A DVD eme
két formátuma azonban nem azonos, néhány éve elképzelhető volt, hogy egy berendezés
csak DVD-R, vagy DVD+R jelű lemezt írt. Mindkettő kapacitása 4,7 GB (gigabájt), a különbség az írási technikában jelenik meg, amit itt nem részletezünk. Alapvetően az a lényeges különbség, hogy a DVR-R lemezeket elsősorban DVD filmek írására tervezték és a
korai DVD lejátszók mindegyike olvasta, míg a DVR+R-t nem. Ennek oka az volt, hogy a
DVD+R-t adatok tárolására fejlesztették ki. Mára ennek nincs jelentősége, bármilyen lejátszó képes olvasni őket.

6.7

TÖBBSZÖR ÍRHATÓ OPTIKAI HÁTTÉRTÁRAK

Az optikai háttértárak legkorszerűbb csoportja, amelyek a felhasználó számára lehetővé teszik a többszöri írást és olvasást. A többször írható háttértárak összefoglaló neve
WARM (Write And Read Many), azonban az egyes adathordozókhoz kapcsolódó neveket
gyakrabban használják. Közös jellemzőjük, hogy cserélhetők. A működési elvben azonban
nagyon eltérők. Valószínűleg ezeknek az adathordozóknak egyre nagyobb szerepük lesz a
mindennapokban a mágneses háttértárak mellett.
6.7.1

CD-RW

A CD-RW2 (CD-ReWriteable) szó szerint újraírható CD-t jelent, vagyis tartalma
számtalanszor letörölhető és újraírható. Az íráshoz egy CD-RW-meghajtóra van szükség,
olvasni a mai CD-meghajtók bármelyike képes.
Alapvetően két technikával működnek. A fázisváltozáson alapuló újraírható CD
(lásd a CD-R-nél) terjedt el jobban. Itt nem pit és land, hanem egyes ötvözetek kétféle
állapota (kristályos és amorf) hordozza a digitális jelek két értékét. A fázisváltós anyagok
élettartama igen hosszú, kb. egymilliószor törölhetők, ráadásul a hőmérsékletre és a párára
sem érzékenyek.
A másik technika a festékpolimeres, leírása szintén a CD-R-nél megtalálható. A
technika lényege az a festékréteg, amiben apró gödrök képződnek a lézersugár melegítésének hatására. A gödör egy másfajta lézersugárral „kisimítható”, vagyis a lemez törölhető,
ezután természetesen újraírható. A lemezfelület tehát fizikailag változik meg, így az összes
CD-berendezés képes olvasni. A lemez – a festékanyag tulajdonságai miatt – csupán 100szor törölhető.
6.7.2

DVD–RW, DVD+RW

A DVD-R újraírható párja. A Pioneer fejlesztése, melyet 200-nál is több gyártó támogat
(Apple, Compaq stb.). Névleges kapacitása a DVD-R-hez hasonlóan 4,7 GB. Körülbelül
2

Korábbi neve CD-E (Erasable – törölhető).
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1000-szer lehet újraírni. Kompatibilitása rosszabb, mint egyszer írható társáé (kb. 30%).
Mivel a reflexiós réteg valamennyire áteresztő, egyes meghajtók helytelenül kétrétegű
DVD-ként próbálják kezelni a a DVD-RW-ket.
A DVD+RW A HP, Philips és a Sony által kifejlesztett újraírható DVD lemez. Névleges kapacitása 4,7 GB. Legfeljebb 1000-szer lehet írni rá, ugyanúgy, mint a DVD-RW-re.

6.8

MAGNETOOPTIKAI TÁRAK

A mai legmegbízhatóbb, újraírható technológia, hiszen a mágneses és az optikai tárolás legjobb elemeit használja a felhasználó nagyobb biztonságát szolgálva ezzel, ráadásul
az MO-lemezhez nem szükséges semmiféle program: a rendszer úgy látja, mintha egy flopi
vagy merevlemez lenne. Az MO-lemezek ellenállnak a mágneses mezőknek, szemben a
hagyományos mágneses adathordozókkal (flopi, ZIP, Jazz). Az MO nem érzékeny a porra,
ellenáll a rázkódásnak, ételmaradékoknak, röntgensugárzásnak, azaz a CD-k és DVD-k
számára káros dolgoknak.
Az MO többféle méretű és kapacitású lehet. Az átmérője 5,25” vagy 3,5”. A
3,5 hüvelykes lemez 1990 elején jelent meg 128 megabájt tárolókapacitással., míg a jelenlegi tárolókapacitás 2,3 gigabájtnál tart. A számítógéphez az MO-meghajtó egység IDE,
SCSI vagy USB felületen csatlakozik.
A felhasználó számtalanszor írhatja és olvashatja a rajta lévő adatokat. A mágneses
adatrögzítés előnyeinek és a nagy írássűrűségű lézersugaras technológiájának egyesítéséről
van szó. Az MO-lemezeket alacsony szinten formázva vásárolhatjuk meg, ezért használatba vétele előtt gyorsformázásra van szükség. A lézersugár által a mágneses polaritás kétféle állapota „leolvasható”, ami megfelel az eddig ismert pitnek és landnek. Lemezre íráskor
nagy energiájú lézerrel a mágneses polaritás könnyen megváltoztatható, pl. az É/D irányú
domének változtatása D/É irányba. A vizsgálatok szerint tízmilliónál többször lehet az
adatokat törölni, majd újraírni.
A magnetooptikai technológiára másik példa a korábban gyártott, zenéket tároló
Minidisc a Sonytól.

20. ábra

Magnetooptikai lemez
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6.9

PENDRIVE

A pendrive egy USB-csatlakozóval egybeépített flash memória. Tárolási kapacitása
1 MB-tól 256 GB-ig terjed. Némelyik képes 10 évig megőrizni az adatokat, és egymillió
írás-törlési ciklust is kibír. Önállóan nem képes adatcserére, csak személyi számítógépre
vagy a megfelelő csatlakozással ellátott író/olvasó egységre csatlakoztatott állapotban,
arról vezérelve. Jellemző adatátviteli sebessége USB 2.0 feltételek megléte esetén 6 MB/s,
USB 1.0 szabványnál kb. 1 MB/s. Az elektromos csatlakozás védelme érdekében védőkupakkal készül, de létezik védőkupak nélküli változat is.
A pendrive-ok általánosan FAT vagy FAT32 fájlrendszerrel vannak előformázva,
azonban NTFS-sel vagy más fájlrendszerrel is formázhatók. A merevlemezekhez hasonlóan futtathatók rajta hibajavító, adat-helyreállító programok. Töredezettség-mentesítés nem
szükséges, mivel a flash memória „random elérésű” tárolással dolgozik, így az adatok sorrendiségének nincs jelentősége.

21. ábra

6.10

Pendrive

MEMÓRIAKÁRTYÁK

A memóriáknál már volt szó a flash memóriákról. A memóriakártyák, mint adattárolók
gyakorlati felhasználása azonban olyan jelentős, hogy velük külön is foglalkozunk.
A memóriakártyák mára kiszorítva a flopit a legnépszerűbb adathordozóvá váltak, köszönhetően kis méretüknek és nagy (akár több gigabyte) kapacitásuknak. A memóriakártyák írható-olvasható tárolók, tehát minden szempontból megfelelnek az elvárásoknak.
A memóriakártya a digitális fényképezőgépeknek is nélkülözhetetlen kelléke. A készülékhez általában vásárolnunk kell az alaptartozékon túl további memóriakártyá(ka)t is,
hogy megfelelő mennyiségű és minőségű fényképet tárolhassunk (ha valaki még hangemlékeztetőt vagy kisebb videofelvételeket is szeretne tárolni, még nagyobb tárolóra van
szüksége). Míg az egyszerűbb készülékeken egyetlen memóriakártya-foglalat van, addig
léteznek olyanok is, melyekben egyidejűleg kétféle kártya is lehet (dual foglalatos gépek).
Ha belegondolunk, hogy méretben, tudásban mennyire eltérő fényképezőgépek vásárolhatók, nem meglepő, hogy a memóriakártyáknak is számtalan típusa alakult ki. Ezeket nézzük meg kicsit részletesebben.
6.10.1

SmartMedia

A viszonylag nagy, körülbelül 45 x 37 mm-es, 2 g tömegű és 0,76 mm vastagságú memóriakártya a digitális fényképezés hőskorának első elterjedt adathordozója. A kártya ér36
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dekessége, hogy nincs benne vezérlő elektronika, de ebből ered nagy hátránya is: a vezérlést a gépnek kell biztosítania. A 16 MB-os változatnál még nem is volt nagy probléma,
de a 32 és a 64 MB-os memóriát a régebbi fényképezőgépek nem tudták kezelni. Kompatibilitási problémák is felmerültek: minden fényképezőgép a maga módját kezelte a kártyát,
így a kompatibilitás még formattálás után sem volt garantált. További problémája a
SmartMedia kártyáknak, hogy két típusa létezik: a 3,3 és az 5 V-os. Ezek sajnos nem kompatibilisek egymással. Ha tehát szükség lenne egy ilyen kártyára, még a feszültséget is
ellenőrizni kell..

22. ábra
6.10.2

SmartMedia kártya

MultiMedia Card (MMC) és Secure Digital (SD)

A legelterjedtebb típusok egyike. Valójában két különböző kártyatípusról van szó, melyek csupán kívülről hasonlítanak egymáshoz. Ha alaposabban szemügyre vesszük a két
adathordozót, a legnagyobb különbség, hogy a Secure Digital (SD) kártyán van egy retesz,
illetve azon eggyel több (9) érintkező van. Működésükben az eltérés annyi, hogy a
MultiMedia kódolatlanul tárolja az adatokat, az SD kártya viszont „biztonságosan” (innen
ered a neve is – secure = biztonságos).
A 2 g tömegű SD kártya mérete 32 × 24 mm, vastagsága 2,1 mm. Az adatátvitel elméleti sebességplafonja 10 MB/s, a gyakorlatban jellemző átlagsebesség azonban ennek csak
körülbelül a negyede, 2,5 MB/s körüli.
Az adatátvitelt különféle adapterkártyák és többfunkciós kártyaolvasók segítségével lehet megoldani.

23. ábra

MMC kártyák
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24. ábra
6.10.3

Micro SD adapterrel

CompactFlash (CF) és Microdrive

Az egyik legrégibb formátum, a SmartMedia kártyákkal közel egy időben terjedt el. A
43 x 36 mm-es, 3,3 mm vastag adathordozó nevét onnan kapta, hogy mozgó alkatrészeket
nem tartalmaz, így a fizikai hatásoknak jobban ellenáll. A CF kártyát passzív PCMCIA
foglalatba helyezve tökéletesen megfelel a PCMCIA szabványnak. A memóriakártya fényképezőgéphez történő csatlakozását és az ATA kompatibilitást az 50 tűs csatlakozófelület
biztosítja. Áramellátása nem olyan problémás, mint a SmartMediaé vagy más kártyáké. A
CF akár 3,3 V-on, akár 5 V-on használható.
A kártya különlegessége, hogy leíró szabványa rugalmas, így a memória mellett vagy
helyett különféle csatlakozás, Bluetooth adó-vevő, modem stb. építhető bele. A felhasználás körét ez a lehetőség alaposan kibővíti.
A merev védőburkolat miatt ez az egyik legmasszívabb kártyatípus. A hosszú tűs csatlakozósor ilyen szempontból is előnyös, mivel a gyakori cserét jól viseli (durva behelyezésnél azonban a tüskék elhajolhatnak). A koszolódást gátolja, hogy a csatlakozó tűk nem
érinthetők meg, és a kártyában levő érintkezőkhöz sem férhetünk hozzá. A többi kártya
legtöbb esetben nyitott csatlakozófelületéhez képest ez igen nagy előny.
A CompactFlash kártya beépített vezérlőegységet tartalmaz, mely ugyan kedvezőtlenül
érinti az adathordozó méreteit és súlyát, igen nagy előnyt is jelent. A CF kártyát olvasó
régebbi digitális fényképezőgépekbe nyugodtan vehetünk újabb, nagyobb kapacitású kártyát, mivel a kártya gondoskodik saját vezérléséről. Ha már a kapacitásról szóltunk, megemlítendő, hogy a kártya vastagabb társainál, de emiatt nagyobb a kapacitása is. A jelenleg
kapható legnagyobb CompactFlash kártyák 16, 32, sőt 64 GB-osak!
A CF kártyáknak két típusa létezik, a Type I és a Type II. Napjainkban utóbbival találkozhatunk legtöbbször. Míg az első típus 3,3 mm vastagságú volt, addig utóda 5 mm-es. A
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CompactFlash Type II-t támogató memória-kártyafoglalatok képesek kezelni a Type 1-es
kártyákat is.
A merevlemezgyártás nagy öregje, az IBM cég készített egy forgó alkatrészeket tartalmazó miniatűr merevlemezt, a MicroDrive néven ismert eszközt. Ez az adathordozó kompatibilis a CompactFlash Type II foglalatokkal. Mivel a működése miatt a MicroDrive
nagyobb áramfelvételű, ha ilyen adathordozót szeretnénk vásárolni, érdemes végigolvasni
fényképezőgépünk leírását, alkalmas-e gépünk a média fogadására. Ha már „merevlemezről” beszélünk, kapacitásban a MicroDrive 340 MB-os, 512 MB-os, 1 GB-os, 2,2, 4 és
6 GB-os változatban is létezik.

25. ábra

6.10.4

CF kártya

XD Picture Card

A FujiFilm és az Olympus által készített kártyatípus. A memóriakártya 20 × 25 mm-es,
1,7 mm vastagságú és 2 g-os. Az adat-hordozó tehát leginkább méreteivel tűnik ki a többi
kártya közül. Jelenleg 16 MB és 4 GB közötti változatokkal találkozhatunk leginkább, de
léteznek ennél nagyobb kapacitású xD kártyák is. A technológiát leíró szabvány felső határa 8 GB.
A kis méret a vezérlőegység kihagyásával érhető el. Ez a már ismertetett hátrányokat
hozza magával. Míg a SmartMedia kártyáknál a fizikai írásvédelem is megoldott, addig az
xD kártyáknál erről le kell mondanunk. A SmartMedia memóriáknál ismertetett feszültségprobléma itt nem jelentkezik, mivel az xD kártyák mindegyike 3,3 V-os.
A sebesség a típustól függően változik. A standard változat 16/32 MB-os 1,3 MB/s-mal
írható, 5 MB/s-mal olvasható. A 64, 128, 256 vagy 512 MB-osak 3 MB/s írási és 5 MB/s
olvasási sebességgel jellemezhetők. A következő kategória 256 és 512 MB-os változatai
2,5 MB/s írási és 4 MB/s olvasási sebességűek. A harmadik típusnak 256 vagy 512 MB-os
kivitelezése létezik, mely 4 MB/s-mal írható és 5 MB/s-mal olvasható.
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26. ábra
6.10.5

xD kártya

Memory Stick

A Sony cég saját szabványa. Bár más gyártók készülékei nem nagyon támogatják a
formátumot, az adathordozónak van létjogosultsága, mivel nemcsak digitális fényképezőgépekhez, hanem digitális videokamerákhoz, PDA-khoz és Sony laptopokhoz is használható.
A kártyának négy változata létezik:
− MemoryStick, mérete 50 x 21,5 mm, vastagsága 2,8 mm, 4 g-os. Maximális tárolókapacitása 128 MB.
− MemoryStick MagicGate, a klasszikus MS titkosított változata, egyéb tulajdonságaik
megegyeznek.
− MemoryStick Pro, az MS nagy kapacitású változata. A Memory-Stick Select néven
ismert eljárással a Pro típust ismerő készülékek a 256 MB-os kártyát két 128 MBosként látják. A legnagyobb kapacitású MemoryStick Pro kártyák a könyv írásakor
64 GB-osak voltak.
− MemoryStick Duo (M2), miniatűr eszközökhöz készült változat, mérete 31 x 20 mm,
vastagsága 1,6 mm, súlya 2 g.
A kártyák közös tulajdonsága, hogy mindegyik egyetlen mozdulattal írásvédetté tehető.
Az érintkezősor védettségéről pedig az azokat elválasztó perem gondoskodik. Annak ellenére, hogy az érintkezők szabadon vannak, a perem miatt nem érhetünk hozzájuk.
Az adatátviteli sebesség 2,5 MB másodpercenként.

27. ábra
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6.11

MEGHAJTÓK

Az adattároló médiák önmagukban használhatatlanok lennének. Kezelésükhöz
(írás/olvasás) szükség van a megfelelő meghajtókra is. Egyes meghajtók többféle médiát is
kezelnek, de a szabványok sokasága néha nagy zavart kelthet (pl. egy meghajtó nem olvassa azt a lemezt, amit kezelnie kellene). Az adatátviteli sebességet és a felhasználhatóság
körét nemcsak a meghajtó típusa, hanem az interfésze is befolyásolja.
6.11.1

Merevlemezek (HDD)

A modern számítógép elengedhetetlen alkatrésze a merevlemez (Hard Disk Drive,
HDD). A nagy számítási teljesítményű processzor és az óriási méretű memória alkalmas a
hatékony adatfeldolgozásra, de az adatok jelentős részét a számítógép kikapcsolása után is
tárolni kell. Erre kiválóan alkalmas a merevlemez, ami legtöbbször az operációs rendszert
is tartalmazza, így a számítógép bekapcsolása után semmiféle lemezt nem kell behelyeznünk valamelyik meghajtóba, hogy használatba vehessük a gépet.
A merevlemez több részre, ún. partícióra osztható. Ez az operációs rendszer felhasználói felületén önálló meghajtóként jelenik meg (pl. egy C: és egy D: a Windows-ban). A
Linux rendszerek működéséhez általában önálló swap partíciót igényelnek. Partíciók használatával több célunk is lehet, többek között az operációs rendszer és a felhasználói adatok
különálló tárolása.
Mivel nincs szükség lemezek fogadására alkalmas tálcára, mint az optikai meghajtóknál, sem nyílásra, mint a flopinál, így a merevlemezek többnyire rejtett meghajtós dokkolóba kerülnek. A működésüket jelző LED általában a ház elejére van kivezetve, melynek
bekötéséről a beszereléskor kell gondoskodni.
Tipikus mai merevlemez-kapacitás a 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750 GB, 1-2 TB.
Sebességét befolyásolja a forgási sebesség, ami legtöbbször 7200 RPM (de létezik 10000
RPM-es is), továbbá az esetleges gyorsító tár (többnyire 8 vagy 16 MB).
Manapság a 3,5” átmérőjű merevlemez a gyakori az asztali számítógépekben, a hordozhatókban találkozhatunk a 2,5” átmérőjűekkel.
Többnyire IDE vagy SATA kábelen keresztül kommunikál, tápkábellel a tápegységről
megtáplálva működik. Ha nem IDE rendszerünk van, akkor számos beállítás eltérhet (pl.
SCSI merevlemeznél).
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28. ábra
6.11.2

Beépített merevlemez

Solid state disk (SSD)

A Solid State Disk (SSD) félvezető alapú „merevlemez”, lényegében egy merevlemezt
helyettesítő, azzal csatoló szinten teljesen kompatibilis memóriakártya. Általában 2,5 és
1,8 hüvelykes méretben készül és ATA, SATA vagy SATA II csatolóval rendelkezik. Kapacitása a hagyományos merevlemezekkel összemérhető (pl. 32, 64, 128, 160 GB). Ára
jóval magasabb az azonos kapacitású merevlemezhez képest, viszont teljesen csendes, nem
igényel hűtést és olyan helyeken is használható, ahol a merevlemez könnyedén
meghibásodhatna (pl. rázkódásnak kitett helyeken).
Az SSD-t egyre gyakrabban alkalmazzák notebook gépekben, célszámítógépekben,
demonstrációs eszközökben és olyan helyeken, ahol nincs szükség óriási tárolókapacitásra,
viszont a bootolási folyamatot meg kell oldani. Az SSD nagy jövő elé néz, mivel a memóriakártyák árai folyamatosan csökkennek.
Léteznek az SSD-hez hasonló egyéb háttértárolók is, például olyan egységek, amelyekbe memóriakártyák helyezhetők, de IDE csatolóval rendelkeznek és bootolhatók is. Ezek
között találunk belső építésű és hátlappal rendelkező változatot is. Az utóbbi használatával
a kártya könnyedén cserélhető, viszont illetéktelenek számára is hozzáférhető.
Ezen eszközök a jövőben sokhelyütt ki fogják szorítani a merevlemezeket, mivel nem
érzékenyek a rázkódásra, csendesek és gyorsak.
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29. ábra

Félvezető alapú merevlemez
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7. A SZÁMÍTÓGÉP PERIFÉRIÁI II.
7.1

BEVITELI (INPUT) ESZKÖZÖK

A bemeneti eszközök az adatok számítógépbe történő bevitelét teszik lehetővé. Az adatokat a PC felé beszéddel korlátozottan közölhetjük. Az általános adatközlés az írógéphez
hasonló billentyűzeten keresztül, valamint a grafikus felületekhez illeszkedő egérrel történik. Egyes szakmákban speciális eszközökkel visznek be adatot, a kereskedők például a
pénztárnál vonalkód-olvasót használnak.
A bevitt adatoknak nem feltétlenül kell számokból és betűkből állnia, hanem lehet kép,
zene, mozgókép, hőmérséklet stb. Az már ismert, hogy a számítógép az általunk észlelt
világot eléggé egyszerűen, de egységesen tárolja – számokkal. Ebből következik, hogy a
beírt szöveget, a képet, hangot számmá kell alakítani, vagyis digitalizálni kell.

7.2

A BILLENTYŰZET

A legfontosabb bemeneti eszköz. A billentyűzet az alaplapra integrált csatlakozóval
kapcsolódik a számítógéphez, napjainkban az úgynevezett PS/2-es vagy USB csatlakozó
felülettel, de mód van vezeték nélküli kapcsolat megteremtésére is, ami infravörös vagy
rádiófrekvenciás átvitellel történik. Az infravörös kapcsolatnál az adó és a billentyűzet
között nem lehet semmi sem, mert az a fény útját megszakítaná, míg a rádiófrekvenciásnál
gondot okozhat az, ha a egyes eszközök, mint például a mobiltelefon a közelben van, mivel
sokszor ugyanazt a frekvenciát használják a kommunikációhoz (27 megahertz).
Az IBM-kompatibilis számítógépekhez sokféle kivitelű billentyűzet kapható. Különösen a billentyűzetnél fontos az ember felépítéséhez szabott, ún. ergonomikus tervezés. Az
ergonomikus billentyűzetek a kézfej állásához tökéletesen illeszkednek, kinézetre olyanok,
mintha egy billentyűzetet kettévágtak volna; a két fél billentyűzet a kézfejek természetes,
eltérő állásához igazodik.
A költségek kímélése miatt azonban inkább a hagyományos 102 gombbal ellátott magyar billentyűzet esetlegesen speciális gombokkal kiegészített változatával találja magát
szembe a felhasználó. Szintén európai szabvány szerinti billentyűzet a 101 gombos, amit a
felső betűsor alapján QWRTY-ként is jelölnek.

7.3

AZ EGÉR

Az egér 1964-ben elkészült, azonban csak a grafikus felhasználói felület megjelenése
jelentett számára nagy népszerűséget a 80-as évek közepétől. A grafikus felhasználói felület (grafikus interfész) esetén nélkülözhetetlen beviteli eszköz. Az egér soros vagy párhuzamos portra, manapság PS/2 csatlakozóba vagy USB-eszközként csatlakoztatható, azonban lehetőség van a vezeték nélküli kapcsolat megteremtésére is, ami infravörös vagy
rádiófrekvenciás átvitellel történik. Az utóbbi lehetőségek rövid jellemzése a billentyűzetnél megtalálható.
Az egér mutatóeszköz. A grafikus felhasználói felületű programban valamilyen jel
(egérkurzor) a képernyőn pontosan abban az irányba mozdul el, amerre az asztalon az egeret a kezünkkel mozgatjuk. Leggyakrabban az egérkurzor nyíl alakú, amivel rámutathatunk
pl. egy parancsot aktivizáló objektumra (másolás, törlés stb.) a képernyőn. Egy parancs
végrehajtásához az egér egyik gombját kell megnyomni.
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Az egereket számtalan kivitelben készítik el. A legelterjedtebb az opto-mechanikus
egér. Az alján lévő, gumival bevont golyó elforgása esetén a vízszintes és a függőleges
iránynak megfelelő két görgő elmozdul. A görgők végén egy réssel teli korong található,
ami az egér mozgatásakor forogni kezd, így a rá vetített fény „szakadozva” halad, mivel
csak a résen tud áthatolni. Egy fényérzékelő dióda képes az iménti fénymegszakításokból
az elmozdulást „nyomon követni”. Az egér a síkbeli elmozdulást érzékelve az adatot a
számítógép felé továbbítja.
Léteznek másféle egerek is. A laptop gépekhez használják a trackballt, vagyis hanyatt
egeret. A felfelé álló rögzített golyót kézzel görgethetjük, így kis helyet igényel használat
közben.
Az optikai egér nem tartalmaz mechanikus részeket, így a porral erősebben szennyezett
munkahelyen is használható az optomechanikus egérrel szemben.
Az egérhez hasonló, de működésükben eltérő mutatóeszközök: tollegér, touch-pad és
érintőképernyő (touch-screen). A tollegér alakjában és funkciójában is a tollhoz hasonló
beviteli eszköz. Az érintőképernyőre az ujjunkkal kell rámutatni a látható ábrák valamelyikére, és akkor a megfelelő műveletet végrehajtja. A touch-pad pedig egy kis lap, ami a
rajta végighúzott ujj irányát és mértékét érzékeli, elsősorban hordozható számítógépek
tartozéka.

30. ábra

7.4

Korszerű vezeték nélküli egér

KÉPEK, RAJZOK, GRAFIKÁK BEVITELE – A SZKENNER

A szkenner azon adatok bevitelét teszi lehetővé, amelyek egy síkban találhatók. Ez sok
esetben egy kép, amit szeretnénk digitálisan is felhasználni, pl. megváltoztatni egy ábra
egyes részeit, majd fóliára nyomtatni. A síklapot fotoelektromos érzékelők segítségével
pontról pontra letapogatja, majd a digitalizált adatot átadja a számítógépnek. A síklap világosabb részeiről több fény verődik vissza, így különbözteti meg a pontokat. Az adatokat
összegyűjtve elkészíti a számítógép számára értelmezhető, minden pontot egy számmal
jellemző ún. digitális képet. Készítenek színes és fekete-fehér kép digitalizálására alkalmas
szkennereket is.
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A munka folyamán egy fedelet felnyitva egy sík üveglapra helyezzük a digitalizálni kívánt anyagot, majd a letapogató fej az üveg alatt mozogva képzi a szükséges adatokat.
Ezen módunk van utólag javítani, pl. élesíteni.
A szkennerek különböző célból más-más kivitelben készülnek. A síkágyas szkenner kinézetre a fénymásolóhoz hasonlít, egy lapot egyszerre képes digitalizálni. A kézi szkenner
kisebb, és nekünk kell a képen végighúzni. A diaszkenner a már elkészített diaképeket igen
jó minőségben képes digitalizálni.
A szkennerek egyik felhasználási területe a gépelt szöveg beolvasa. A beolvasott pontokat (képeket) egy speciális program segítségével (OCR – optikai karakterfelismerő) öszszeállítja karakterré. A lapot odatesszük a szkenner felületére, pár másodperc múlva felismeri a program a karaktereket, megmutatja a képernyőn, így megmenekülhetünk a gépelés
nehézségeitől.
A leírtakból látható, hogy a kép annál szebb lesz, minél több képpontot képes a szkenner egy adott távolságon felismerni. Mivel az angolszász hosszúságegység az inch, a
szkenner fontos jellemzője az egy inch hosszon felismert pontok száma. A több pontot
felismerő szkenner által feldolgozott kép lesz a jobb, amit pont/inchben mérnek, rövidítése
dpi (Dot Per Inch – pont per hüvelyk). Az 1200 dpi-s szkenner egy inch oldalhosszúságú
négyzet felületén 1200 × 1200 pontot képes felismerni. Van olyan szkenner is, amely vízszintesen és függőlegesen eltérő pontot képes felismerni egyenlő távolságon, amit a terméken jelezni is szoktak. A szkennerek jelenleg 2200 × 4800 DPI-sek. A diaszkennerek néhány ezer DPI-sek, de hozzá kell tenni, hogy a diaszkenner más elven működik.
7.4.1

A szkennerek tulajdonságai

− Felbontás: A képdigitalizáló felbontása attól függ, hogy egy adott területet hány képpontra tud bontani. A felbontást a dpi (dot per inch) mértékegységgel szokás megadni
A legmodernebb szkennerek képesek a több ezer dpi-s felbontásra is.
– Optikai felbontás: az optikai felbontás a szkenner által valóban megkülönböztethető képpontok száma.
– Interpolált felbontás: megmutatja a gép felbontásiteljesítményét.
− Színmélység: A lapolvasók szinte mindegyike 16 millió színnel dogozik, ami megegyezik a 24 bites színmélységgel, de ezt a szkennerek szoftveres segítséggel állítják
elő. Ennél több színmélységre, illetve színre nincs szükség, hisz az emberi szem azt
már úgysem tudja megkülönböztetni. A problémát az jelenti, hogy a valóság átmenet
nélküli színeit kell leképezni korlátozott számú színre, másrészt a szkennerek optikai
felbontása is korlátozott.
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31. ábra
7.4.2

A színmélység elvi magyarázata

Szkenner típusok:

− Rollszkenner: A képet a szkenner húzza keresztül, az olvasóegység felett a kép mozog.
− Kézi szkenner: A szkennert kézzel kell a képen végighúzni.
− Síkágyas szkenner: A képet a tárgytartó üvegre kell rakni, és az olvasó egység halad
alatta végig. A jobb készülékekhez diafeltétet is adnak, vagy az opcióként külön
megvehető. Optikai felbontása általában 2200 × 4800 dpi, míg színmélysége 24 bit
körül van.

32. ábra

Síkágyas dokumentumszkenner
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07_k101_scan
− Diaszkenner: Csak dia és fotónegatív beolvasására használható. Az optikai felbontása 1800×1800 dpi (4,2 millió pixel), míg szoftveresen akár 19200×19200 dpi-vel is
elboldogul.
− Dokumentumszkenner: nagy mennyiségű dokumentumok beolvasására fejlesztették
ki. Az így beolvasott dokumentumokat archiválási célokra mentik le, vagy OCR (karakterfelismerő) alkalmazásoknak adják tovább, ezek a beolvasott képfájlt karakteres
anyaggá konvertálják vissza.
− Könyvszkenner: automatikus lapozás révén képesek komplett könyveket beolvasni.
Felbontásuk: 300–650 dpi és képesek egyetlen óra alatt egy 2400 oldalas könyvet beolvasni.
Scanrobot könyvszkenner működése
07_V02
− Mikrofilm digitalizálók olvasók
http://konyvtar.hu/wiki/Mikrofilm
http://gstmax.hu/pros/Canon%20DMS%20line-up%202007-Q4.pdf

7.5

DIGITÁLIS FÉNYKÉP ÉS MOZGÓKÉP KÉSZÍTÉSE

A hagyományos fényképezőgép mellett megjelentek az ún. digitális fényképezőgépek,
amelyek csatlakozó felülete az USB. A digitális fényképezőgépek előnyei előrevetítik
gyors elterjedésüket, hiszen a „fénykép” azonnal elkészül, egy LCD-kijelzőn megtekinthető, a rosszul sikerült kép letörölhető. A digitális kép bármilyen képfeldolgozó program
forrása lehet, elküldhető az Interneten barátainknak stb. A hátránya az ára, de a papírkép
ára mára a hagyományos fényképével vetekszik. A képeket azonban nem fontos papírra
nyomtatni, azok a valamilyen adattárolón maradhatnak, így bármikor megnézhetők.
A digitális fényképezők egyik legfontosabb jellemzője az, hogy mennyi képpontból áll
egy elkészített kép. A gép belsejében egy ún. CCD vagy CMOS panelra hárul a kép digitalizálása. Ezek úgy működnek, hogy a panel fényérzékeny képelemei alakítják át a fényt,
melyből digitális jelek nyerhetők. A felbontás ma használt mértékegysége a megapixel. A
megapixel egymillió képpontot jelent, vagyis egy kép ennyi képpontból áll össze. Ma 6-24
megapixeles digitális fényképezők léteznek, a csúcstechnika természetesen ezt felülmúlja.
A digitális fényképezőgép további jellemző tulajdonsága a optikai zoom, azaz, hogy
mennyire vagyunk képesek távoli dolgokat közelről fényképezni a helyünk elhagyása nélkül. Sok fényképező a 3-szoros (3×) optikai zoommal rendelkezik, de a jobb gépek 12×,
20× vagy ennél lényegesen nagyobb mértékű zoomolásra képesek. A fizikai mellett létezik
egy digitális zoom is, ez egy szoftveresen előállított kép, így a kép minősége az eredeti
felbontásban készüléktől függően jelentős eltérést mutat. Fontos ezen kívül az is, hogy
milyen memóriakártya helyezhető el benne, róluk korábban esett szó. A későbbi feldolgozás miatt érdekes a fényképek, esetleg a rövid videofilm adatformátuma. Leggyakrabban
JPG formátumban mentenek a gépek, de gyakori TIFF (TIF) formátum is, ami a JPG-vel
ellentétben veszteségmentes, jó minőségű képeket készít. Az DSLR (tükörreflexes gépek)
többsége alkalmas a digitális negatív formátumban (RAW) menteni a képeket. Ez annyit
jelent, hogy a gépek előzetes korrekciók nélkül, a gép beállításai alapján tárolják a képeket.
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7.5.1

Képfelvevő elemek

A képérzékelők között két fő csoportot különbözetünk meg: CCD és CMOS. A leggyakrabban a CCD-t alkalmazzák (Charge Coupled Device = töltéscsatolt eszköz), míg
ritkábban CMOS-t (Complemetary Metal Oxide Semiconductor) építenek a gépbe. Mind a
CMOS, mind a CCD esetén a fény érzékelése igen apró fényérzékeny alkatrészekkel történik. Minél több fény jut a fotodiódára, annál nagyobb áram folyik át rajta, ezáltal nagyobb
mértékben töltődik a vele sorba kapcsolt miniatűr kondenzátor.
A CCD és a CMOS közötti legfőbb különbség a gyártási eljárásban található. Míg a
CCD-k gyártása bonyolultabb és költségesebb, addig a CMOS áramkörök előállítása egyszerűbb és olcsóbb.

33. ábra

Képfelvevő elemek

A CMOS érzékelőkben minden képponthoz elhelyezhető az elektronfeszültség átalakító, ennek köszönhetően sor- és oszlopcímzéssel rendelkezik, vagyis az érzékelő minden
egyes képpontja külön címezhető. Ennek felhasználásával kisebb felbontások esetén nagyobb sebességű sorozatfényképezésre van lehetőség. Ezen kívül előnynek számít, hogy a
lapkán belül az időzítéseket megvalósító timeren kívül még az A/D átalakítás is elvégezhető.
A CCD esetében az apró érzékelők értékeit sorosan kell kiolvasni, így egy pixel megcímzésére nincs lehetőség az érzékelőn belül. Az analóg digitális átalakítót és az összes
vezérlőáramkört külsőleg, az érzékelőn kívül kell elhelyezni. A soros kiolvasás azt jelenti,
hogy csak a sor végén lehet érzékelni a képpontok töltését. Ahhoz, hogy az egész sor értékét megkapjuk, az egyes töltéseket el kell juttatni a sor végére.
A CCD-k nagy előnye az alapesetben nagyobb érzékenység. Hátrány viszont a jelentős
fogyasztás. Egy CCD érzékelő 5-6 Watt fogyasztású is lehet, míg CMOS kivitelben a 0,5
Watt is elegendő lehet. A CMOS érzékelők felhasználása a legszélsőségesebb esetekben
történik. Sokszor találkozhatunk velük az igen olcsó, kompakt kategória legalján, illetve a
professzionális gépek között is. A kompakt gépeknél az igen alacsony ára miatt, míg a
professzionális gépek esetén az alacsony fogyasztás és kis képzaj miatt alkalmazzák.
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A CMOS hátránya egyértelműen a rosszabb jelterjedési sebességben keresendő, bár itt
a sok kiegészítő áramkör lapkán belüli elhelyezése ellensúlyozza ezt a problémát. A nagyon rövid ideig tartó exponáláshoz gyors zárra is szükség van.
A CCD esetében az elektronikus zár kialakítás egyszerű és hatékony, a CMOS érzékelőknél már nagyobb problémát jelent a gyors elektronikus zár kialakítása. A professzionális gépek esetében azonban ez nem jelent problémát, hiszen nagy sebességű mechanikus
zárat is alkalmazhatnak.
Alacsonyabb költségű gépeknél viszont anyagi okok miatt nincs lehetőség erre, ez indokolja, hogy a legtöbb esetben CCD érzékelőt találunk a digitális fényképezőgépünkben.
A jelenlegi képérzékelők csak a fény erejét képesek érzékelni, a színét nem. Ahhoz,
hogy színes képet érzékeljünk, szükség van a színszűrőkre (Colour Filter Array – CFA). A
színszűrők csak egyféle hullámhosszú fényt engednek át, vagyis pl. a vörös színszűrőn
csak a vörös fény jut keresztül, a többit a szűrő elnyeli. A képérzékelő felületére különböző
színű szűrőt helyeznek. Általában a három alapszínt használják a szűrőknél, vagyis a vörös, zöld és kék (R, G, B) színeket. Ritkább esetben a CYGM szűrőket alkalmazzák, amely
cián, sárga, zöld és lila színeket engedi át.

7.6

A VR-KESZTYŰ

A virtuális valóság (Virtual Reality, VR) környezetek egyik beviteli eszköze a VRkesztyű. Számos különféle érzékelővel felszerelt kesztyű létezik. A gyakoribb típusok általában az ujjak hajlításait és a kéz pozíciójátérzékelik. A fizikai mozgásuk feldolgozott adatai környezetenként eltérőek, így például a programtól függetlenül tapintás, hő és nyomásérzékelést is szimulálhat. Leggyakrabban szimulátorokban (repülő, autó, űrtechnika)
használják, de elterjedtek a 3D játékiparban is.

7.7

A MIKROFON

A bementi eszközök közé sorolható mikrofon nem csupán a számítástechnikában használatos, hiszen az MP3 lejátszók már régóta kínálják a mikrofonnal történő hangrögzítés
lehetőségét.
A számítógéphez csatlakoztatható mikrofon legtöbbször szabványos 3,5 mm-es Jack
dugóban végződik. Ezt a legtöbb hangkártya fogadni képes. A kártyák gyakran színjelzéssel is megkülönböztetik a mikrofon-bemenetet, illetve kis ábra is jelezheti.
A számítógéphez csatlakoztatott mikrofon felhasználási területe kettős. Egyik lehetőség, hogy hangunkat szeretnénk rögzíteni valamilyen hangfájlban, esetleg később Audio
CD-re fogjuk kiírni. Másik fontos terület az előző fejezetben tárgyalt webkamera kiegészítése, ha az nem tartalmaz beépített mikrofont. Ekkor internetes beszélgetéshez, telefonáláshoz lehet felhasználni, tehát a bemenet nem kerül rögzítésre.
Egy átlagos számítógépes mikrofon főbb paraméterei:
− 50-16000 Hz frekvencia
− 1,5 V feszültség
A mikrofon alapvető bemeneti eszköz, a laptopokba pedig legtöbbször beépítik.
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8. A SZÁMÍTÓGÉP PERIFÉRIÁI III.
8.1

CÉLKITŰZÉS

Cél a legfontosabb vizuális és papíralapú megjelenítők ismertetése, működésük, és
Kiviteli (output) eszközök
A számítógép adatai a külső vagy belső tárakban vannak kódolva. Az adatok az ember számára így értelmezhetetlenek, közvetlenül nem használhatók, emiatt azokat szükséges számunkra felfogható módon is előállítani. A kimeneti eszközök azon perifériák, amelyek a digitalizált adatok megjelenítésére alkalmasak.

8.2

MONITOROK

Szemmel láthatóan a leggyakrabban használt kimeneti periféria, hiszen feladata
megjeleníteni a számítógéppel való kommunikáció legtöbb mozzanatát. A monitor megjelenítő készülék, de a számítógép alaplapjához egy grafikus kártyán (videokártya, vezérlőkártya) keresztül csatlakoztatható. A grafikus kártya az alaplap egyik slotjába (csatlakozó
aljzatába) kerül, amihez a monitor csatlakoztatható. Manapság jellemzően CRT, TFT, PDP
és LED technológiával gyártanak monitorokat.
A CRT a katódsugárcsöves, a televíziónál megismert technológia. A katódsugárcsőben (Cathode Ray Tube) az elektronsugarat eltérítő elektromágnesek „mozgatják” a képernyő adott pontja felé. Az elektron a képernyő belső felületén lévő foszforba ütközve világítani kezd, ami egy képpontnak felel meg.

34. ábra

Katódsugárcsöves monitor

A TFT (Thin Film Transistor Technology) magyarul vékonyfilm-tranzisztoros monitor vagy „lapos” monitor a folyadékkristályos (LCD – Liquid Crystal Display) monitor
előállításának egy gyártási technológiája. A folyadékkristály nem folyékony, de nem is
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szilárd anyag. Molekulái alapesetben rendezetlenek, viszont feszültség hatására a folyadékkristály molekulái a feszültség irányába állnak. A feszültség változtatásával és különböző polarizációjú fényszűrőkkel tulajdonképpen a fény átengedése szabályozható.
Két képernyőtípus van:
− A DSTN (Double-Scan Super Twisted Nematic) képernyők olcsóbbak, de hátrányuk, hogy a képpontok lassan gyulladnak ki és alszanak el (emiatt gyors mozgásoknál elhúzódó képet lehet látni), ráadásul csak szemből, illetve 30–40°-os szögből nézve adnak szép színes képet.
− TFT (Thin Film Transistor) képernyők. Ezeknél a látómező 140–170°, másrészt
sokkal gyorsabb a képpontok reakcióideje.
A TFT monitoroknál feszültségkeltésre ma vékonyréteg-tranzisztorokat (TFT) használnak, amely a régi technikánál gyorsabb képfrissítést tesz lehetővé.
A TFT monitorok az ergonómiai szempontoknak jobban megfelelnek (kevésbé károsítják az emberi szervezetet), kisebb helyet foglalnak el, és jelentősen kisebb a fogyasztásuk.
A legnagyobb hátrányuk az áruk, hiszen többszöröse egy ugyanolyan megjelenítési felülettel rendelkező hagyományos CRT monitorénak. A TFT monitorok legdrágább termékei
szinte minden téren felveszi a versenyt CRT társaival, de a valósághoz hozzátartozik, hogy
az átlagos TFT monitorok képét bizonyos szögből csak torzítva vagy egyáltalán nem látjuk, a színárnyalatok nem olyan finomak, valamint a TFT képpontok lassabban jelennek
meg, mint a CRT monitorok esetén. Színszűrők beépítésével válik a képernyő egy adott
pontja színessé. Ha egy képpontban több tranzisztort alkalmaznak, akkor növelhető a kontraszt és a kép minősége.

35. ábra
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A PDP vagy plazmaképernyőknél minden egyes képponthoz három apró kamra tartozik, amelyek a vörös, zöld és kék alapszíneket tudják megjeleníteni. A kamrák speciális
gázkeverékkel vannak megtöltve; ez a gáz feszültség hatására ionizált állapotba kerül és
UV fényt bocsát ki. Az UV fény természetesen nem látható, viszont kiválóan alkalmas
arra, hogy a kamrák belső falán elhelyezkedő foszfort indukálja, ami már az emberi szemnek is látható fényt bocsát ki. A plazmatévékben a képpontok tehát saját fényt bocsátanak
ki.
A PDP-knek, számos előnyös tulajdonságuk van az LCD-khez képest. Ilyen pl. a sokkal
szélesebb látószög, a jobb színhűség (igazi telt fekete szín) és a jobb kontrasztarány, mivel
itt nincs szükség háttérvilágításra. Van azonban néhány hátrányuk is, mint pl. a kicsit magasabb energiafogyasztás (ez a mai készülékekre egyre kevésbé jellemző), és a jelentősebb
hőfejlődés.
Másik hátrányuk viszont hogy a PDP monitor 40”-os vagy ennél nagyobb méretben
gazdaságos előállítani, így inkább TV készülékeknél használható.
A LED panelek működésének lényege, hogy a CCFL fénycsövek helyett LED-eket
használnak háttérvilágításra. A LED-eknek szinte csak előnyeik vannak a fénycsövekkel
szemben, ezért használatuk egyértelmű előrelépés képminőség és energiafogyasztás terén
is. A LED-eket több féle módon helyezhetjük el, aminek eredményeként több újdonság
alkalmazására is lehetőség adódik, ilyenek pl. a Local Dimming, és az Edge LED technológia. A LED monitorok lényegesen kompaktabb felépítésűek, mint a hagyományos LCD,
vagy plazma TV-k, jelenleg akár mindössze 3-4 cm vastagságú televízió elkészítése sem
okoz akadályt. Ezek segítségével a LED-ek lépést tudnak tartani a plazma fejlődésével, az
idő pedig majd eldönti, hogy hosszú távon melyik technológia lesz maradandó.
Az LCD-nek több hátránya van a PDP (plazma) monitorokhoz viszonyítva elsősorban a
háttérvilágítás okozta gondok, azaz az úgynevezett felhősödés. Ezt küszöböli ki a LED
technológia.
Az oktatási intézményekben, az irodákban és az otthonokban a CRT monitorok többségben vannak, ugyanakkor manapság egyre növekszik a TFT és PDP monitorok száma.

8.3

PROJEKTOROK

A projektorok a leglátványosabb megjelenítő eszközök. Manapság egy átlagos lexikon
méreténél nem nagyobbak, és a monitorcsatlakozóra kötve kiváló minőségű és élességű
képet alkotnak még nappali fénynél is egy szobányi falfelületre. A vetítővászonnal a kép
még élesebb. Természetesen régen ez nem így volt, a méret és a képminőség is sokat változott az utóbbi időben. Hozzá kell tenni, hogy más eszközök (videomagnetofon, DVD
lejátszó) is csatlakoztathatók hozzá.
A legfontosabb jellemzői: vetítési távolság, képfelbontás (lásd a monitornál), tömeg
(kb. 2-3 kg), vetített képméret, a projektor élettartama a lámpa cseréig. A lámpa cseréje a
berendezés árának ötödénél is több lehet. A lenyűgöző vetített képméret miatt a jövőbeni
otthonok egyik közkedvelt eszköze lehet.
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36. ábra

8.4

Korszerű projektor

NYOMTATÓK

A nyomtatók a felhasználó számára lehetővé teszik munkája olvasását, tanulmányozását hagyományos módon, vagyis papírról. A nyomtatók öt fajtája használatos: karakter-,
tűs, lézer-, tintasugaras és hőnyomtató. A karakternyomtató az írógéphez hasonlóan egész
karaktereket nyomtat, a karakterek előre meghatározottak, képek, ábrák nyomtatása nem
lehetséges. A mai PC-khez elvétve használnak ilyen nyomtatót.
A tűs, tintasugaras és hőnyomtató mindegyike azonos elven működik, vagyis mátrixnyomtatók. A mátrixelv lényegében a kinyomtatandó anyagot kis pontokból építi fel, a
pontokból pedig karakterek és grafikus képek egyaránt összeállíthatók. A lapon egy nyomtatás képét alkotó pontok sorokban és oszlopokban, vagyis pontmátrixban találhatók, innen
ered a mátrixelv elnevezés. A lézernyomtató elektrosztatikus nyomtató, de jellemzői alapján felfogható kiváló, speciális mátrixnyomtatónak is. Az elektrosztatikus nyomtatók esetén elektromos részecskék segítségével kerül soronként papírra a festék. A nyomtatók működését részletesen alább tárgyaljuk.
A nyomtatók csatlakoztatása az alaplaphoz régebben a párhuzamos porton keresztül
történt, de manapság az USB-s csatlakoztatás a jellemző.
8.4.1

A nyomtatók jellemzése

Színes vagy egyszínű: A nyomtatók többségének létezik színes nyomtatásra alkalmas
változata, amelyek természetesen fekete-fehérben is tudnak nyomtatni. A színes nyomta54
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tóknál színkeverés a szubtraktív színkeverés elvén történik. A színeket 3+1 színből a cián,
magenta, sárga és a fekete színből állítják elő. (CMYK). A nyomtatópatronok illetve
nyomtatófejek ezeket a színeket tartalmazzák.
Felbontás: Az egy inch (hüvelyk) hosszon kinyomtatott pontok száma, amit pont per
inchben (Dot Per Inch) mérnek, rövidítése DPI. A nyomtatási kép minőségét ez a tulajdonság nagymértékben befolyásolja. Ma már olyan apró pontok kerülnek a papírra, hogy szabad szemmel alig láthatók. Az a nyomtató, amely több pontot képes megjeleníteni egy
inchen, szebb, folyamatosabb nyomtatási képet állít elő. Egy mai nyomtató esetén az írás
300 DPI-vel, a kép 600 DPI-vel kinyomtatva már jó nyomtatási képet ad. A felbontást a
mátrixnyomtatók és a lézernyomtató esetén szokták megadni.
Sebesség: A nyomtatók sebességét lap/percben mérik. A gyorsabb nyomtatófajták ott
szükségesek, ahol sokat használják, és a példányszám is magas, hiszen hosszú távon még a
magasnak vélt ár is megtérül, ugyanis így a fenntartási költsége kisebb. Vásárláskor érdemes figyelembe venni, hogy a gyártok a nyomtatási sebességet nem normál, hanem gyors
nyomtatási üzemmódban adják meg.
Fenntartási költség: Furcsa lehet, de egy nyomtató ára bizonyos esetekben elenyésző a
karbantartás, üzemeltetés költségéhez képest. Erről a költségről vásárláskor ajánlatos érdeklődni. A magas karbantartási költségek elsősorban a tintasugaras nyomtatók esetén
jelentenek problémát nem ritkán a festékpatronok a nyomtató árának 30%-át is kiteszik.
Hosszú távon a lézernyomtatók a leggazdaságosabbak, viszont a színes nyomtatásra képes
készülékek ára magas.
Nyomtatási technológia: A nyomtatók eltérő elvi megoldásokkal juttatják a képet a
papírra. Az irodai papír néha megfelelő lehet, de technológiákhoz ajánlott egyedi, speciális
papír használata javítja a képminőséget, illetve a nyomtató élettartamát, és növelheti a
fenntartási költségeket.
8.4.2

Tintasugaras nyomtató

A mátrixnyomtatók közé soroljuk. A tintasugaras nyomtató működése: egy teljes oldal
kinyomtatandó pontjait meghatározza, majd – memóriától és a nyomtatandó adatmennyiségtől függően – akár az egész oldalt egyszerre kinyomtatja. A nyomtatás során a nyomtatófej fúvókájából a tintacseppeket a papírra repíti, ami a papíron azonnal megszárad. A
fekete nyomtatásnál cél, hogy a tintacseppek minél kisebbek legyenek, a lehető legsűrűbben helyezkedjenek el, gyorsan és pontosan érkezzenek a papír felületére, és ott ne folyjanak szét. A színes nyomtatásnál ezen kívül fontos a színek keverése is. Az optikai színkeverésnél a színes cseppek egymás mellé kerülnek, a szemünk tehetetlensége révén látja
színes pontnak. Valódi színkeverés esetén a különböző színű festékcseppek egy pontba
kerülnek, és a lap felületén alakul ki belőlük a színes pont.
A tintasugaras nyomtatók csendesek, az íráskép jó, a gyorsasága általában megfelelő.
Bármilyen lapra képesek nyomtatni, de a nyomtatás képe szebb, ha speciális, nem nedvszívó papírra történik a nyomtatás. A speciális papír vagy fólia viszont költséges. Az üzemeltetési költsége közepes a különleges tintát tartalmazó festékpatronok ára miatt, amit kárpótol a készülék elfogadható ára.
A tintasugaras nyomtatókra két technikai megoldás jellemző: Piezo-technika illetve
Bubble-Jet technika. A Bubble-Jet technika hővel és gázzal dolgozik, használata olcsóbb.
A Bubble-Jet nyomtató a hajszálnál vékonyabb fúvókákból juttatja a festéket a papírra. A
55

SZÁMÍTÓGÉPES KONFIGURÁCIÓK
nyomtatófej pár száz millió karakterig elég, szerencsés esetben csak a tintatartályt kell
cserélni. Néhány esetben a nyomtatófej tartalmazza a tintapatront, így a festék kifogyása
után az egész fejet ki kell cserélni, ami költséges. A Piezo-technika elektromos impulzusokat használ, tartósabb és gyorsabb. A Piezo-nyomtatófejek kemény kerámiából vannak,
ezért időállóbbak. Ebben az esetben csupán a tintapatront kell cserélni.

37. ábra
8.4.3

Tintasugaras nyomtató festékpatronjai

A lézernyomtató

Az elektrosztatikus nyomtatók közé soroljuk. A lézernyomtató működése: egy vagy
több teljes oldal kinyomtatandó pontjait meghatározza, majd azt egyszerre kinyomtatja. A
többnyire szelénből készült, pozitív töltésű hengerre a lézersugár soronként „írja fel” a
kinyomtatandó kép inverzét. A pozitív töltés a henger felületén csak ott marad meg, ahol
szükség van a festékre, a nem nyomtatandó részeken a lézer a töltést megszünteti. A henger ezután elfordul egy elektrosztatikusan feltöltött festékporral teli tartály (toner) előtt,
amelyből a festékszemcséket a henger pozitív töltésű részei magukhoz vonzzák. Ezt követően a henger egy lapon fordul körbe, így kerül a festékpor a papírlapra. (A hengertisztítás
és feltöltés után ismét használható, maximum egy-két alkalommal.) A papíron lévő festékport még a papírra kell égetni a festékpor rögzítéséhez, emiatt a kinyomtatott lap forró.
A nyomtatási képe kiváló, a nyomtató halk és gyors. A lézernyomtatóhoz hőálló lap
vagy hőálló fólia szükséges. A nyomtató ára magas és a fenntartási költsége közepes. A
festékport tartalmazó tartály (toner) cseréje növeli meg leginkább a fenntartási költséget.
Az egyszínű változatát a nagy mennyiségű, minőségi nyomtatást követelő helyeken használják. A színes lézernyomtató tetemes ára és magas üzemben tartási költsége miatt nem
terjedt el széles körben, gyakran a költségek miatt színes fénymásolóként is üzemel. Az elv
a színes nyomtatásnál is ugyanaz, csak a fent vázolt folyamat többször ismétlődik, hiszen
többféle színű festékpor keveredéséből kapjuk meg a nyomtatási képet.
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A lézernyomtató működésénél leírtak a Xerox elv szerinti nyomtatást jelentik, ami
megegyezik a fénymásoló működésével, ellenben a lézernyomtató a számítógéptől kapja a
kinyomtatandó pontokra vonatkozó digitális adatokat.
Az elektrosztatikus nyomtatók fényforrása a LED. A LED (Light Emitting Diode) kis
áramfelvételű és hosszú élettartamú félvezető dióda, ami látható fényt sugároz. A lézernyomtató esetén lézerfényt kibocsátó LED-et használnak, a lézersugár tükör segítségével
jut el a feltöltött henger megfelelő pontjába.

38. ábra

Lézernyomtató festéktartóval (tonerral)

07_k109_laser
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39. ábra
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9.

ILLESZTŐKÁRTYÁK, INTERFÉSZEK, CSATLAKOZÓK
9.1

KOMMUNIKÁCIÓS PERIFÉRIÁK

A mai számítógépek sikerének egyik kulcsa a nyílt architektúrából adódó bővíthetőség.
Az alaplap bővítő nyílásaiba helyezett, igény szerinti tulajdonságokkal rendelkező illesztőkártyák biztosítják többek között a számunkra megfelelő felépítésű konfigurációt. Ezek
egy része alapeszköz, mely szinte valamennyi személyi számítógépben megtalálható (pl.
videokártya), más részük opcionális (pl. video digitalizáló kártya), s vannak olyanok is,
melyek nemcsak bővítőkártyaként, hanem külső eszközként is megvásárolhatók (pl. modem).

9.2

A HANG DIGITALIZÁLÁSA, LEJÁTSZÁSA – HANGKÁRTYA

A mai számítógép fontos tartozéka a hangkártya. A hangkártyák számos lehetőséget kínálnak, de a két alapvető funkció a digitális hangállomány megszólaltatása, illetve a beszéd
vagy más hanganyag digitalizálása.
Vizsgáljuk meg, miként képes az emberi hangból digitális adatokat előállítani! A hangfelvételt egy tetszőleges mikrofonnal3 el lehet végezni, csak a hangkártyához kell csatlakoztatni (Mic In). A megfelelő program alkalmas a hang felvételén túl annak szerkesztésére is. A mikrofonnal felvett beszéd, hang, zörej stb. digitalizált lesz, vagyis minőségromlás
nélkül, tetszőlegesen sokszor lejátszható, másolható, szerkeszthető, torzítható. De mi történik eközben a hanggal? Hogyan lesz belőle digitális adat?
A digitális technika lényege érthetőbbé válik, ha a hang esetén az analóg technikával
vetjük össze. Az analóg kifejezés „valamihez való hasonlóságot” jelent. A levegőben terjedő hanghullámot például egy mikrofonnal hasonlóan változó elektromos jellé alakíthatjuk
át, amit magnetofonon hasonlóan változó mágneses jelként rögzíthetünk. A rendszer akkor
jó, ha az átalakítás, tárolás után is csaknem teljesen hasonlít az eredetire. Ez az analóg működési elv.
Ha a folyamatosan változó analóg jelet adott időközönként megmérjük, a mérés eredményét folyamatosan rögzítjük, és egy véges skála értékeit hozzárendeljük, akkor digitális
adatot kapunk. A digitalizált hang minőségét meghatározza az, hogy a folyamatosan változó eredeti hangjelből milyen sűrűséggel vesznek mintát, ez a mintavételi frekvencia. Digitalizálás során az analóg hangokból bináris kódszavak keletkeznek. A digitalizált hang
érdekessége, hogy nem tartalmazza az analóg hang minden elemét, csak annak mintáit. A
minták száma és a felbontás határozza meg a hang minőségét. Ez a sztereó hangfelvételnél
másodpercenként 44 100 mintát jelent 16 bit/minta felbontással. A mintavételi frekvenciát
kHz-ben mérik. Például, ha egy gyenge minőségű digitalizálás esetén 11 kHz-es a mintavételi frekvencia, akkor másodpercenként 11000-szer vesz mintát a hangból, és minden
mintát át kell alakítani egyesek és nullák sorozatává. A frekvencia emelésével több mintát
veszünk másodpercenként, így a digitalizált jel minősége jobb lesz.

3

A digitalizálandó hang, zene érkezhet természetesen magnetofon vagy CD-lejátszó készülékekről is.
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40. ábra

7.1-es hangkártya

Fontos továbbá az is, hogy az átalakítás során hány különböző nagyságú jelet tudunk
megkülönböztetni, amit kvantálásnak nevezünk. Az a jobb, ha több jelet tudunk megkülönböztetni és számmal4 jellemezni. Gondoljon bele az olvasó, mennyivel pontosabb az a
mérés, amit milliméter-beosztású vonalzóval mérünk, mint az, amit méter-beosztásúval. A
mérés pontosságát itt bitben mérik. A 16 bites hangkártya minden mintát 16 bit (65 536féle jel) hosszúságú jel valamelyikévé alakítja át. Amennyiben egy bites lenne, az azt jelentené, hogy két jel közül az egyiket kapná meg az általunk hallható összes hang, zörej
mindegyike. A visszaadáskor tehát a magas, mély, hangos, halk és egyéb tulajdonságú
hangokat csak kétféleképpen kaphatjuk vissza, nyilván ez azt jelentené, hogy a digitális
adat lejátszásakor nem ismernénk rá az eredeti hanganyagra.
A hangkártya másik alapvető funkciója a digitális jelből történő hangalkotás, azaz képesek a digitalizált hangmintákat visszaalakítani. A számítógép hangkártyája önállóan nem
képes hang kibocsátására, csatlakoztatni kell még hozzá egy aktív5 hangfalat (Line out
csatlakozó) vagy egy fejhallgatót (Speaker out csatlakozó). Az angol elnevezések azért
maradtak meg, mert így szerepelnek a feliratok.
A hang előállítása megvalósítható hanggenerátorokkal vagy előállítható hullámtáblás
módszerrel. A hanggenerátoros, más kifejezéssel az ún. FM-szintetizátoros hangkártyák
4

Egy helyi értékkel bővebb jellemzés – a kettes számrendszer tulajdonságai miatt – pontosan kétszeresére
növeli a pontosságot.
5
Az aktív hangfal erősítő nélkül, önmagában képes működni.
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működését nézzük meg először. A hangokra jellemző tulajdonságokat (hullámforma,
hangerő stb.) a hanggenerátor kapja meg, és a hang képzése a generátor feladata. A hangképzéshez matematikai segédeszköz is társul, az alapjel matematikai összefüggések alapján
történő megváltoztatásával áll elő a kívánt hang. Egyszerre annyi hang szólaltatható meg,
amennyi hanggenerátor van a hangkártyában. Kezdetben a visszaadott hang egy kissé gépies volt, de sokat javult az elmúlt időszakban.
A hullámtáblás módszernél a hang előállítása másként történik. Ennél a hang-előállítási
módnál a hangkártya valódi hangszerek, effektusok felvett, rövid, digitalizált mintáiból
képzi a hangot, azaz a zenét. A hang így élethű, de a hangmintákat egy ún. hullámtáblában
tárolni kell, ami sok hangszer esetén nagy tárhelyet igényel.
A hangkártyák közül a SoundBlastert használták a hangot, zajt adó programokhoz. A
SoundBlaster kártyák hangszerenként egy vagy több rögzített burkológörbe alapján képesek dolgozni. Manapság a hangkártyákat az alaplappal vásárolhatjuk meg, mivel az alaplapra integrálják, általában elég jó hangzásúak.
A következőkben hallgassunk meg különböző minőségű hangmintákat

9.3

SZÁMÍTÓGÉPEK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ

A számítógépek összekapcsolását leginkább a gyors és hatékony kommunikáció
igénye kényszeríttette ki. Az önállóan is működő számítógépek összekapcsolásával számítógépes hálózatot kapunk, így a gépünk előtt ülve kommunikálhatunk mindazokkal, akik a
többi számítógépet használják. A személyi számítógép hálózatba kötéséhez modem vagy
hálózati kártya szükséges, de elterjedőben vannak a vezeték nélküli technológiák is.
07_k113_modem
9.3.1

Hálózati kártya

Az intézmények, cégek számítógépeiket a hatékonyság érdekében összekapcsolják, helyi hálózatot alakítanak ki. A PC-k összekapcsolását a hálózati kártya teszi lehetővé. Az
egyik ismert hálózati szabvány az Ethernet. Manapság legtöbben a sodrott érpárral való
összeköttetést preferálják, de egyre többen használnak vezeték nélküli topológiát a költséges és nehézkesen kiépíthető kábelkötegek elkerülése érdekében. Régebben koaxiális kábelt használtak, amelynek az volt az előnye, hogy külön dedikált eszköz jelenléte nélkül
volt lehetőség újabb és újabb eszközök beiktatására a hálózatba – persze a hálózatba kötött
eszközök számával erősen romlott a sávszélesség. Manapság a sodrott érpárral való összeköttetés 100, 1000 Mbit/s (régebben 10 Mbit/s) sávszélességet biztosít. Wireless esetén
11 Mbit/s (802.11b), valamint 54 Mbit/s (802.11g) a elérhető legnagyobb adatátviteli sebesség.

61

SZÁMÍTÓGÉPES KONFIGURÁCIÓK

41. ábra

9.4

Hálózati kártya

VIDEOKÁRTYÁK

A számítógépes munkánk vizuális információinak logikai reprezentálását megvalósító
illesztőkártya a videokártya. A jelet többnyire monitoron jelenítjük meg, előadások alkalmával pedig kivetítőn (projektor). Manapság már más eszközök (LCD TV, HDTV) is
használhatók erre a célra. A videokártya lehet alaplapra integrált vagy különálló illesztőkártya is. Az integrált videokártyák egy része dedikált memóriával rendelkezik. A másik
megoldás (pl. hordozható számítógépeknél), hogy a videojelek kezeléséhez szükséges video memóriát a hagyományos RAM-ból csípik le (shared, azaz osztott memória).
A manapság egyre inkább elterjedő 3D-s alkalmazások, valamint a nagyobb és nagyobb
felbontású (és gyakoribb frissítésű) kijelzők egyre magasabb igényekkel jelentkeznek.
Nyilván más volt a video memória és jelfeldolgozás-szükséglet a két évtizede használatos
80x25 karakteres, 2D-s renderelésű, egyszínű kijelzés, és napjaink nagyfelbontású (pl.
1280x1024 pixeles), 3D-s grafikus, hozzávetőlegesen 16 millió színű megjelenítése esetén.

62

SZÁMÍTÓGÉPES KONFIGURÁCIÓK

42. ábra
9.4.1

Videokártya

A videokártyák tulajdonságai

A videokártyától alapvetően azt várjuk, hogy monitort csatlakoztatva hozzá megkapjuk
a beállított paraméterű képernyőképet. A monitor a kártyán lévő, régóta használt VGA
(illetve D-SUB) monitorcsatlakozóhoz kapcsolódik, illetve az újabb kártyák esetén a TFTmonitorok csatlakozója a DVI (Digital Video Interface) vagy a HDMI (High-Definition
Multimedia Interface). A kártyák rendelkeznek egy speciális processzorral, ami sok munkát elvégez az alaplapon található processzor helyett. Az aktuális képernyőkép pontjainak
adatait a grafikus kártya memóriája tárolja. A grafikus felbontóképességtől függően ez
több száz MBájt. A vezérlőkártya memóriája lehet DRAM vagy a hatékonyabb – egyszerre
írható és olvasható – speciális Video-RAM (VRAM).
A kártya alapvető funkcióján kívül sok egyébbel is fel lehet szerelve. Tekintsük át a
legfontosabb speciális szolgáltatásokat!
3D gyorsító: a háromdimenziós (3D) multimédiás és játékprogramok használják ki leginkább ezt a lehetőséget, így gyorsan lehet a térhatású képeket megjeleníteni. Ilyenek voltak pl. a Voodoo nevű kártyák.
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Video kimenet: a video magnetofont csatlakoztathatjuk a kártyához, és a monitoron látottak a videomagnetofonnal felvehetők, televízión is nézhetők.
Video bemenet: a video magnetofont csatlakoztathatjuk a kártyához. A videojel digitalizálását egy ún. capture kártya segítségével tehetjük meg. Az analóg videojelből kell a
számítógép számára értelmezhető, digitális adatot képezni.
TV-tuner bemenet: televíziós antennabemenet. A televízióban látott csatornák adásai
így a számítógép monitorán megjeleníthetők. A kártyától függően akár több csatorna is
nézhető egy időben.
Hardveres lejátszás: a mozgóképek lejátszásához speciális program szükséges. A
hardveres lejátszás azt jelenti, hogy a mozgóképek adatainak tömörítéséhez hardvert használ.

9.5

AZ INTERFÉSZEK

A különféle hardvereszközök egymással, illetve számítógéppel történő összekapcsolásának számos formája létezik. A portokhoz csatlakoztatott kábelek szabványai között eligazodni nem könnyű.
A szabványok gyakran változnak, újak jelennek meg. Az egyik legfontosabb tulajdonság a maximális adatátviteli sebesség, de más tényezők sem elhanyagolhatók (pl. a megengedett kábelhossz, az érzékenység, a jelátvitel módja, minősége).
Az audio- és video-szerkesztéseknél használt kábelek tekintélyes része nemcsak a számítástechnikában használatos, az élet más területein is találkozhatunk velük. A hálózatoknál alkalmazott koaxiális kábel viszont csak hasonlít a televíziós testvérére.
Egyre jobban elterjednek a vezeték nélküli szabványok is. Már nem számít ritkaságnak,
hogy mobiltelefonunkról számítógép és bármiféle csatlakoztatás nélkül fényképet nyomtassunk fotónyomtatónkon vagy egy konferencián kábelkötegek nélkül is tudjunk internetezni.

9.6

SOROS PORTOK

A soros port egy fizikai interfész, mely (a párhuzamos porttal ellentétben) egyidejűleg
egyetlen bitet visz át.
Ezért egy kódolt bitcsoport átviteli ideje a párhuzamos átvitelhez képest megnő, de
számos előnyt rejt ez a kialakítás: szélső esetben elegendő egy vezetékpár az összeköttetés
fizikai megvalósításához, ami jelentős költségcsökkentő tényező. Az információátvitel
sebessége lassabb, de ha növeljük az adatátvitel sebességét (napjainkban folyamatosan ez
történik) akkor ez a lassúság nem korlátozó tényező.
Az új szabványok (USB, FireWire) fokozatosan leváltották a hagyományos soros
portot.
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43. ábra

Hagyományos kilenc tűs soros port

07_k117_sp
9.6.1

Az RS-232

A klasszikus értelemben vett „soros port” az RS-232 (ha általánosságban beszélünk soros portról, akkor az az RS-232C-t jelenti). A számítógépek COM1, COM2, COM3,
COM4 néven hivatkoznak ezekre a portokra. Két csatlakozót fejlesztettek ki a soros
porthoz. Az egyik 9, a másik 25 tűs.
Az RS-232 fő felhasználási területei:
− számítástechnika: „soros port”
− telekommunikáció: szabványos bináris adatkapcsolat egy DTE (Data Terminal
Equipment) és egy DCE (Data Communication Equipment) eszköz között.
Az RS-232-nek több változata is létezik (ezeken belül van „mamás” és „papás”) számítógépeknél leggyakrabban egerek, modemek, csatlakoztatására használták.
9.6.2

Az USB

Az „univerzális soros busz'” (Universal Serial Bus, USB) egy soros interfész eszközök
csatlakoztatásához. Eredetileg személyi számítógépekhez tervezték (egér, nyomtató, lapolvasó, flash drive, webkamera stb.), de ma már más eszközök, például tenyérszámítógépek,
mobiltelefonok, televíziók, HIFI-berendezések, játékkonzolok is alkalmazzák.
A csatlakozó alakja többféle lehet: A vagy B típusú, s mindkettőből létezik kisméretű
változat is (Mini-A, Mini-B).
Szabvány szerint létezik USB 1.0, 1.1 és 2.0. 3.0
A csatlakozó nem tartalmaz tűérintkezőket és nem csatlakoztatható fordítva.
Az USB több adatátviteli sebességgel jellemezhető:
− USB 1.0 alacsony sebesség (Low Speed): 1,5 Mbit/s (egér, billentyűzet, botkormány)
− USB 1.1 teljes sebesség (Full Speed): 12 Mbit/s azaz, 1,5 MB/s
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− USB 2.0 nagy sebesség (Hi-Speed): 480 Mbit/s azaz, 60 MB/s
− USB 3.0 (U3) 5000 Mbit/s, ami akár 625 MB/s adatátvitelt is jelenthet.
Az USB 2.0 esetében nem minden USB 2.0 szabványú eszköz sorolható a nagy sebességű kategóriába.
Az USB 3.0 szabvány elterjedése 2011 körül várható, addigra lesz a szabvány sorozatérett. A gyorsaságán túl további előnye, hogy a fogyasztás optimalizálására is odafigyelt az
USB-IF. Ennek egyik fontos lépése, hogy az USB port által kiszolgálni képes eszközök
esetében a korábbi feszültségszint (5 Volt) meghagyása mellett az áramerősséget 500-ról
900 mA-re növelték, így a leadható teljesítmény 2,5-ről 4,5 Wattra növekedett – ez véget
vethet az egyes külső merevlemezeknél és optikai meghajtóknál a mai napig alkalmazott Y
kábeles megoldásnak. Egy USB port emellett a korábbi öt 100 mA-es fogyasztó helyett
akár hat 150 mA-s fogyasztót is ki tud szolgálni. Megemlítendő még, hogy a szabvány
visszafelé kompatibilis a régi USB eszközökkel, szabvánnyal.
http://www.geeks.hu/technologiak/091130_kiprobaltuk_usb_30_interfesz
Az USB portra csatlakoztatott eszközök a csillag topológiás számítógépes hálózatokhoz
hasonló kapcsolatot alakíthatnak ki. Ez a kapcsolatrendszer egy faszerkezettel ábrázolható.
A fa gyökere az ún. USB gazdavezérlő. A további elemek lehetnek eszközök, USB hubok.
Az is megeshet, hogy egy eszköz egyben USB hub is, ha az adott eszközre más eszközök
is csatlakoztathatók végpontként. A kapcsolódó eszközök megosztják az adatátviteli sebességet.
Az USB támogatja a Plug Play (PNP) szabványt, sőt megjelenésekor újdonsága volt az
üzem közben történő csatlakoztatás és leválasztás (hot plugging) lehetősége.
Népszerűsége miatt a modern számítógépházak elején is szokott lenni USB port, hogy
ne kelljen az eszközöket hátul csatlakoztatni (vagy kivezetik egy kábellel). A mai laptopokon több USB port is található. (Ha netán mégis kevés lenne az USB port, léteznek asztali
gépbe PCI-os, notebookhoz PCMCIA vagy CARDBUS kártyák, amin szintén található
USB port. Mindemellett USB HUB is létezik (elosztó) aminek az előnye, hogy ha hibás
USB-s eszközt csatlakoztatunk a géphez, akkor a hub megy tönkre, nem pedig az alaplapunk.

44. ábra
07_k118_USB
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9.6.3

a FireWire (IEEE 1394, I-link)

A FireWire maximum 400 Mbit/s (full duplex) sebességű soros port (korábbi változatai
100, illetve 200 Mbps sebességűek). A nagy sebesség miatt külső meghajtók, digitális videokamerák, hordozható merevlemezek kezelésére, video szerkesztésre is alkalmas. Előszeretettel alkalmazzák laptopokban is.
A FireWire szabvány támogatja a PNP és hot swapping lehetőségeket. A portokkal faszerkezet alakítható ki. A csomópontok közötti maximális távolság 4,5 m, a maximális
kábelhossz 72 m. Legfeljebb 16 csomópont köthető láncba. Maga a csatlakozó 4 vagy 6
pólusú, attól függően, hogy a csatlakoztatott eszköz számára szolgáltat-e tápfeszültséget.

45. ábra

9.7

FireWire kábel

A PÁRHUZAMOS PORT

A párhuzamos port egy fizikai interfész, aminek segítségével az ezt használó eszköz
kábelen keresztül kommunikálhat a számítógéppel. A számítógépek LPT1, LPT2 néven
hivatkoztak ezekre a portokra. Nevét onnan kapta, hogy a bináris információkat párhuzamosan továbbítja. Adott érték minden bitjét reprezentáló elektromos impulzus egyidejűleg,
külön vezetéken halad, ellentétben a lassabb soros megoldással, mely egyetlen vezetéken
küldi át egymás után a biteket.
A párhuzamos port vezetékeinek száma, illetve a csatlakozó típusa eltérhet (nem mind a
25 érintkező pólus van használva). A széles csatlakozóhoz vastag vezeték tartozik. Alapjában véve négyféle érintkező-típust különböztetünk meg a párhuzamos interfészen:
− Adatérintkezők: általában 8, néha 16, esetleg további egy érintkező (paritás bithez).
Egy- és kétirányú is létezik.
− Vezérlő érintkezők: vezérlőjelek (pl. STROBE) küldéséhez, melyek jelzik, hogy az
adatok az érzékelőkön készen állnak, valamint meghatározzák a kétirányú portokon,
hogy olvasás vagy írás zajlik-e.
− Státuszérintkezők: állapotjelek (pl. BUSY) küldéséhez. Például jelzi, hogy az eszköz
készen áll.
− Földérintkezők.
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Régebben a nyomtatók zöme a párhuzamos porton csatlakozott a számítógéphez, ma
már az USB-s nyomtatók a népszerűek. A számítógépek továbbfejlesztett nyomtatóportját
az IEEE 1284 szabvány írta le, de a párhuzamos portot használták mikroprocesszorokhoz
is (pl. 8255 az Intel CPU-knál).
A számítógépek párhuzamos porton történő összekötéséhez használták az ún. LapLink
kábelt, amikor a hálózati kártyák még ritkának számítottak.

46. ábra

9.8
9.8.1

Párhuzamos port csatlakozója

MEGHAJTÓ INTERFÉSZEK
ATA, IDE/EIDE

A PC-s világ legelterjedtebb interfésze (elsősorban alacsony ára miatt) az Advanced
Technology Attachment, röviden ATA (további elnevezései: IDE, ATAPI), mely merevlemezek és optikai meghajtók kezelésére alkalmas.
A Serial ATA (SATA) 2003-as megjelenésével a megkülönböztethetőség végett az eredeti ATA-t Parallel ATA (P-ATA) névvel illették (serial = soros, parallel = párhuzamos).
Az ATA 40 vagy 80 vezetékes szalagkábele szabvány szerint maximum 46 cm lehet
(előfordul 60 és 90 cm-es változat is).
Ha lehetőségünk van rá, akkor az eltérő sebesség miatt külön kábellel kapcsoljuk a vezérlőhöz/alaplaphoz a merevlemezt és az optikai meghajtót.
Az IDE rövidítés integrált meghajtó-elektronikát takar (Integrated Drive Electronics),
ezzel jelezve, hogy a meghajtó tartalmazza a vezérlőjét és nem az alaplap. Az IDE utóda, a
továbbfejlesztett (Enhanced) IDE, az EIDE 528 MB-nál nagyobb tárolókapacitású meghajtókat is támogatott (egészen 8,4 GB-ig).
Bár eredetileg merevlemezekhez fejlesztették ki, később a CD- és DVD-meghajtók, a
szalagos egységek, sőt a nagykapacitású hajlékony lemezes technológiák (Zip drive,
SuperDisk drive) is elkezdték alkalmazni. Ezt a bővítést hívják Advanced Technology
Attachment Packet Interface-nek, vagyis ATAPI-nak. A teljes név tehát ATA/ATAPI.
Illesztéskor érdemes odafigyelni, hogy a kábel 1-es vezetékét általában piros színnel is
jelölik. Egy szalagkábelre két vagy három csatlakozó helyezhető, így egy vagy két eszköz
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használható vele. Ha a háromcsatlakozós kábelt használunk, általában két csatlakozó közelebb van egymáshoz, míg a harmadik távolabb. A vezérlőre/alaplapra ezt a távolabbit kell
csatlakoztatni. Ha csak egy eszközt vezérlünk a háromcsatlakozós kábellel, a kábel végén
lévő csatlakozót célszerű a merevlemezre kapcsolni.
Az ATA merevlemezek mára elérték a 133 MB/s átviteli sebességet.

47. ábra

ATA csatolók

07_k122_ata

48. ábra
9.8.2

ATA kábel

SATA

Az ATA (IDE) szabvány utóda a merevlemezekhez kifejlesztett soros ATA (Serial
ATA, SATA). A relatíve egyszerűség miatt hosszabb kábelek és nagyobb sebesség érhető
el, mint az elődnél. A SATA interfészek 1. generációja a SATA/150, ami 1,5 GHz-en működik. Adatátviteli sebessége ennek megfelelően 1,2 Gb/s (150 MB/s). Az NVIDIA
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nForce4 csipkészlet 2004-es debütálásával (a SATA II-ben) az órajelet megduplázták 3
GHz-re, az adat-átviteli sebesség ebből kifolyólag 300 MB/s-ra nőtt. A visszafelé kompatibilitás biztosított. A 3 GHz-es specifikációt sok helyen Serial ATA II (SATA II) néven
emlegetik. További elnevezés a SATA/300, ami a korábbi PATA/100, PATA/133 és
SATA/150 típusú jelölésre vezethető vissza.
A számítógépen kívüli, akár 2 m-re elhelyezett eszközök csatlakoztatására is alkalmas a
külső SATA (external SATA, eSATA), ami több, mint háromszor gyorsabb az USB 2.0nál és a FireWire-nél. Robosztus, nagyteljesítményű, árnyékolt kábellel rendelkező rendszer.

49. ábra

9.9
9.9.1

SATA csatolók

A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK FONTOSABBSZABVÁNYAI
Wireless vagy WiFi (802.11), WLAN

A legnépszerűbb vezeték nélküli LAN szabvány a WiFi vagy Wireless – „vezeték nélküli internet” (a mai laptopok tekintélyes része támogatja). A hozzáférési pontok az ún.
kiosztási rendszerhez csatlakoznak. Az eszközök (laptop, PDA stb.) a hozzáférési pontokkal kommunikálhatnak.
Többféle változat létezik. A 802.11b vezeték nélküli hálózati vezérlő elméleti sebessége
11 Mbit/s. A 802.11g vezérlő elméleti sebessége 54 Mbit/s. Azokat a vezérlőket, melyek a
802.11a/b/g szabványokat is támogatják, külön jelöléssel látják el (pl. WLAN 3945ABG,
WLAN PRO 3945ABG).
9.9.2

A Bluetooth

A Bluetooth („Kékfog”) elsősorban személyi eszközök (pl. mobiltelefon, PDA) vezeték
nélküli kommunikációjára alkalmas, közepes sebességgel (720 Kbps, a 2.0-s szabvány 3
Mbps), aránylag kis távolságban (kb. 10 m-en belül, a 2.0-s szabvány 100 m). A rádiós
adattovábbítás miatt pl. a mobiltelefonon tárolt fényképek úgy is átküldhetők a számító-
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gépre, hogy elő sem kell venni a táskából vagy zsebből (kivéve, ha eleve külön be kell
kapcsolnunk a Bluetooth-t).
9.9.3

Az IRDA

Az infravörös port (IRDA) két laptop, nyomtató, PDA, mobil-telefon vagy más, infrát
támogató eszköz közötti adatátvitelre alkalmas, 112 kbit/s sebességgel.

9.10 TÖBBFUNKCIÓS PERIFÉRIÁK
Még néhány évvel ezelőtt, ha valaki a számítógép perifériáiról beszélt, akkor a klasszikus csoportosítás megfelelő volt: bemeneti, kimeneti egységek és háttértárak. Mára azonban az itt felsorolt kategóriák elégtelenek, hiszen a különböző kategóriába tartozó eszközöket már egyben is kínálják a gyártók, akik a kivitelezésnél olykor meghökkentőt
alkotnak, így esik meg az a nem ritka helyzet, hogy egy periféria többet rejt magában, például nem csak adattároló, hanem rádió, diktafon és zenelejátszó berendezés is egyben.
Ezek az eszközök egyre több funkcióval rendelkeznek, miközben a méretük csökken a
felhasználhatóságuk napról napra nő.
Első eszközként nézzük a monitort, amit felszerelhetnek hangszóróval, érintőképernyővel. Az érintőképernyő mint beviteli eszköz néhány éve csak bankokban, postákon az információs pultok esetén volt használatos, ma már mobiltelefonokon GPS készülékeken
teljesen hétköznapinak számít.
A másik eszköz az USB-s csatlakozással rendelkező adattár, azaz a Pen Drive. Ez a
gyakran körömnyi méretű eszköz alapesetben képes a megbízható adattárolásra, de egy
eszközben előfordul ezen kívül rádió, diktafon, zenelejátszó is. Gyakorlatilag a csatlakoztatott fülhallgató vagy mikrofon több helyet foglal el, mint az eszköz maga.
A hordozható eszközök nélkülözhetetlen kelléke a memóriakártya. Van olyan berendezés, ami képes olvasni a nyolcféle szabvány szerinti kártyát, és mellette CD, DVD lemezeket írhatunk és olvashatunk vele.
A PalmTop, mint parányi számítógép szintén szerepelt az anyagban. Létezik olyan változata is, amellyel telefonálni is lehet, valamint a műholdas helymeghatározó rendszer is
rendelkezésünkre áll. Itt kell szót ejteni a fényképezővel vagy kamerával felszerelt mobiltelefonokról is.
Végül az otthoni irodai eszközök számának csökkentése érdekében készülnek olyan
eszközök, amelyek a szkenner, a nyomtató és a fénymásoló funkció mindegyikét kínálják
egy berendezésen belül.
A felsorolás nem teljes, hiszen számtalan kombinált eszköz létezik, sőt napjainkban
újabbak jelennek meg. Azt mindenesetre elmondhatjuk, hogy a perifériák soha nem látott
bőséges kínálata nem képes előrevetíteni, hogy milyen eszközöket fogunk tíz vagy húsz év
múlva használni.
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50. ábra

9.11

Multifunkciós nyomtató kártyaolvasóval és szkennerrel

HIRDETÉSEK, AVAGY HOGYAN ÉS MIT VÁSÁROLJUNK

A 2010-es év nyarán, egy profi használatra szánt asztali személyi számítógép vásárlása esetén akár ilyen hirdetést is olvashattunk:
Korszerű konfiguráció
Eszköznév
alaplap
CPU
RAM
HDD
ODD
FDD
SVGA kártya
Monitor
Ház – torony
Billentyűzet
Egér
Nyomtató
Hangfal

Konkrét típus neve
Gigabyte GA-X48-DS5 alaplap
Intel Core 2 Quad Q6700 processzor
4 Gbyte DDR3 1066 MHz RAM
Samsunng HD154UI SATA 300 1,5 TB,
7200 rpm, 32 MB
LG BH10LS30 OEM Blu-Ray író
Samsung 1.44
ATI RADEON HD4890 1GB
SAMSUNG P2770HD LCD monitor DVB-T
MPEG4 TV tuner 27” FullHD TV
CoolerMaster Elite 335 ház, + Chieftec
500W táp
Trust Power Plus
Logitech Optikai
Canon PIXMA MP250 tintasugaras nyomtató, multifunkciós készülék
Logitech X-530 hangszóró
Összesen:

Ár
16 500 Ft
28 500 Ft
13 000 Ft
19 000 Ft
34 500 Ft
2 000 Ft
21 700 Ft
105 000 Ft
25200 Ft
1 500 Ft
3 500 Ft
21 750 Ft
24 600
300 250 Ft

Az előzőekben megtanultuk a számítógép egységeinek nevét, funkcióját, jellemzőit.
Foglaljuk össze, hogy mit ajánlanak nekünk.
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Először is kapunk egy alaplapot, mint tudjuk, ezen rajta van a BIOS, az illesztő helyek
(slotok). Ehhez szükséges egy Intel vagy AMD gyártotta processzor és a felhasználó által
írható és olvasható, de kissé feledékeny RAM. Az alaplap kiválasztásánál már eldől, hogy
milyen processzort fogunk tudni használni, hiszen az alaplapon a megadott tokozásnak
megfelelőt kell választanunk. Érdemes olyan alaplapot venni, ami a későbbi fejlesztés lehetőségét is magában hordja.
Példánkban processzorként kapunk egy négymagos CPU-t, ami alkalmas komolyabb
munkák elvégzésére, mint filmek vágása, digitalizálása, vagy a mérnöki tervezés.
Memóriánk ugyan nem maximális, de a legutolsó technika szerinti korszerű DDR3-as
típus, aminek elsősorban buszsebessége kiemelkedő (1066 MHz).
Merevlemezünk Samsung gyártmány, ami megbízható minőséget jelent. 1,5 TB tárolókapacitása nagy valószínűséggel elegendő bármilyen munkához, 32MB-os puffere pedig
biztosíték a gyors adatelérésre.
Flopi meghajtónk szintén Samsung gyártmányú (FDD), igaz ennek már csak elvi jelentősége van, hiszen a flopik gyakorlatilag eltűntek a hardverarzenálból. Ezen túl egy optikai
háttértárak is kapunk, ami alkalmas Blue-Ray lemezek írására és olvasására is a hagyományos CD és DVD formátumokon kívül is.
Videokártyánk is jó választás minden tevékenységhez, a memóriamérete és a PCI
express csatoló miatt, egyre viszont figyelnünk kell, hiszen a rendszerkövetelmények szerint legalább 500 W-os tápegységet kell beszereznünk.
A Samsung monitor 27”-os képernyőátlóval, túlzásnak tűnik, viszont ezen bármit
nézhetünk, hiszen a monitor HD minőségű képet képes megjeleníteni és az ár egy digitális
TV tunert is tartalmaz.
A billentyűzet, egér szükséges kellék, a tintasugaras (Canon) nyomtató és
multifunkciós készülék otthoni használatra tökéletesen elegendő.
Mindezt egy torony házba szerelik, azaz a számítógép háza álló lesz, s nem igazán a
hordozható változat.
A minimális konfigurációhoz, hogy ma egy személyi számítógépet használni tudjunk nem szükséges a flopi meghajtó, az optikai meghajtó és a nyomtató, de hasznos, ha ez
is szerepel a vásárolt termékben.
A fent vázolt konfiguráció ugyan túlzásnak tűnik, egy átlagos felhasználó számára,
de érdemes úgy gondolkodni, hogy inkább egy kicsit drágább, később továbbfejleszthető
gépet válasszunk, és azt biztosan tudjuk majd használni bármilyen programmal legalább öt
éven keresztül. Példánkban bemutatott gép esetében akár 100 000 Ft-ot is spórolhatunk, ha
kevesebbel is beérjük, lemondunk például a HD felbontású monitorról, a Blue-Ray íróról,
és egy olcsóbb hangfalat választunk. Amin viszont nem szabad spórolni az alaplap, a memória, videokártya és a merevlemez, mert a mindennapi használatban ezek határozzák meg
a gépünk sebességét ezek közül is az, amelyik a leggyengébb teljesítményű az adott konfigurációban.
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10. SZOFTVEREK TELEPÍTÉSE
10.1

FOGALMAK

Napjaink munkahelyi vagy otthoni környezete nem képzelhető el számítógépek használata nélkül. Felületes szemlélőként az gondolhatjuk, hogy ehhez a munkához a számítógépen kívül nincs is másra szükség.
Ha azonban egy kicsit közelebb kerülünk az informatika világához, tapasztalni fogjuk,
hogy a hardver önmagában semmilyen feladat elvégzésére sem alkalmas. Ahhoz, hogy
számítógépünkkel bármilyen feladatot is el tudjunk végezni, különböző szoftverekre is
szükségünk van, hiszen napjaink személyi számítógépe még messze áll az önálló problémamegoldástól.
Amikor a számítógép működik, valójában utasítások hosszú sorozatát dolgozza fel.
Minden egyes utasítás valamilyen elemi feladat végrehajtására sarkallja a számítógépet.
Az utasításokból bonyolultabb feladatok végrehajtására alkalmas utasítássorozatok. programok állíthatók össze. A programok természetesen nem tartalmazhatnak bármilyen utasítást, csak olyat, amelyet a gép „megért”. A számítógép által értelmezhető utasítások a
megoldandó feladatnak megfelelően szabadon kombinálhatók, ezért gyakorlatilag végtelen sok, különböző tennivaló megoldására alkalmas program készíthető.
Azokat a számítógép által közvetve vagy közvetlenül végrehajtható utasításcsoportokat, amelyek egy feladat megoldása közben
vezérlik a számítógépet, programoknak nevezzük.
Manapság gyakran használják a szoftver” szót a program szinonimájaként. A két kifejezés jelentése azonban némileg eltér egymástól.
A szoftver nem csak a számítógépes programok, hanem a programok által használt adatok és a programokhoz mellékelt dokumentációk összessége is.
Egy angol nyelvű oktatóprogram esetén például maga a program, a program által használt angol szavak és kifejezések, a megszólaltatott hangok, mint adatok, és a program
használatát leíró súgó, vagy felhasználói kézikönyv, mint dokumentáció egyaránt a szoftver fogalmába tartozik.
A számítógépes munkához tehát valójában két fontos tényezőre van szükség: a feladatok megoldására alkalmas hardverre (magára a számítógépre) és megfelelő szoftverre.

10.2

A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOK TÍPUSAI

Az olvasó talán elgondolkodott a program fogalmát leíró definícióban található „közvetve vagy közvetlenül végrehajtható utasításcsoport” megfogalmazáson. Vajon mit is
jelentenek ezek a kitételek? Nos, azokat az utasításokat, amelyeket a processzor hajt végre,
gépi kódú utasításoknak nevezzük. Ezek közvetlenül végrehajtható utasítások.
A gépi kódú utasítások valójában számok, amelyek valamilyen egészen elemi művelet
végrehajtását írják elő a processzor számára.
Ilyen elemi műveletek zajlanak például akkor, amikor a processzor valamely saját regiszterébe olvassa be egy memóriarekesz tartalmát, vagy, amikor összehasonlítja a regiszterekben lévő számokat, elemi logikai, illetve matematikai műveleteket végez velük, esetleg visszaírja őket a memóriába.
74

SZÁMÍTÓGÉPES KONFIGURÁCIÓK
A gépi kódú utasításokkal bármilyen feladat programozható, azonban a program elkészítése nagyon bonyolult és hosszadalmas munkát igényel.
Hogy a programozók élete könnyebb legyen, kifejlesztettek a programfejlesztő alkalmazásokhoz olyan, ún. fordítóprogramokat, amelyek képesek a gépi kódnál fejlettebb,
absztrakt utasításkészlettel, rendelkező programozási nyelv utasításaiból álló program gépi
kóddá alakítására. Ezzel lehetővé teszik, hogy programozó úgy írjon programot, hogy közben ne gépi kódot, hanem valamilyen magasabb szintű utasításkészletet használjon. A fordítóprogram által előállított gépi kód már alkalmas a processzor által történő közvetlen
végrehajtásra. A programozási nyelvek utasításait közvetve végrehajtható utasításoknak
nevezzük, hiszen végrehajtás előtt azokat ki kell fejteni és gépi kóddá kell alakítani a processzor utasítására.
A fordítóprogram szerepe tehát a következő: összekapcsol két objektumot, a hardvert és
a programozót. Mindezt úgy teszi, hogy a hardvert „eltakarja” a programozó elől. A programozónak nem kell ismerni a gépi kódú utasításokat, illetve a processzor vezérlésének
mikéntjét, elég használnia egy magasabb szintű nyelv utasításait.
A számítógépes programokat alapvetően két csoportba sorolják. Megkülönböztetik a
rendszerprogramokat, és a felhasználói programokat. A rendszerprogramok a számítógép
működését vezérlik, a felhasználói programok pedig az ember közvetlen munkáját teszik
lehetővé.
Mi az alábbiakban egy ettől némileg eltérő, hármas csoportosítást használunk.

10.3

A BEÉPÍTETT PROGRAMOK A BIOS

A programokat adathordozón (merevlemez, CD-ROM, PenDrive, flopi) tároljuk, de futtatáskor a processzor, illetve azon belül a központi vezérlőegység hajtja végre őket. Tudjuk, hogy a feldolgozás alatt álló utasításokat a processzor a memóriából olvassa ki.
Avégett, hogy számítógépünkkel feladatokat lehessen megoldani, az erre alkalmas
programot az adathordozóról be kell tölteni a számítógép memóriájába, ugyanakkor a számítógép számára maga a program betöltése is feladat, amit csak egy már betöltött program
futtatásával tud elvégezni.
A számítógép memóriájában már a bekapcsolás után azonnal kellene lenni legalább egy
programnak, amely a további működés szempontjából feltétlenül szükséges.A mai számítógépekben ezt úgy valósítják meg, hogy az említett programokat valamilyen ROM típusú
memóriába helyezik el, és a memóriát beépítik a számítógépbe. Mivel a ROM kikapcsoláskor sem veszíti el a tartalmát, az így beépített program utasításait a processzor a bekapcsolás után azonnal végre tudja hajtani, tehát számítógépünk működőképessé válik.
A számítógépben ROM típusú memóriában elhelyezett programokat beépített programoknak nevezzük. A személyi számítógépek
beépített programjainak összességét a Basic lnput-Output Sytem
kifejezés rövidítéseként BIOS-nak hívjuk. A BIOS tehát a számítógépbe beépített programok összessége.
A BIOS egyes műveleteket lebonyolító részeit BIOS-rutinoknak nevezik. Ezek a rutinok alapvetően három csoportba sorolhatók:
− Az első csoportba tartozó rutinok lehetővé teszik a számítógép perifériáinak (háttértárak, billentyűzet, monitor stb.) kezelését.
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− A második rutincsoport a számítógép bekapcsolása után teszteli a további működés
szempontjából fontos hardver elemeket. Ezt a folyamatot nevezzük öntesztnek vagy
angol nevén self test-nek. Ha a teszt során valamelyik fontos hardver elem hibásan
működik, akkora BIOS valamilyen módon figyelmezteti a felhasználót. 6
− A rutinok harmadik csoportja arra képes, hogy rendelkezésre álló háttértárakon megkeresse a további, bonyolultabb feladatok elvégzését lehetővé tévő programot, az operációs rendszert, és elkezdje annak betöltését.
BIOS-t számos cég gyárt. A legelterjedtebbek az. Award Software által gyártott
AWARD, az Awarddal összeolvadt, egykori Phoenix Technologies által gyártott
PHOENIX, illetve az Amrerican Megatrends állal készített AMI BIOS-ok.
Az átlagos felhasználó közvetlenül soha sem használja a BIOS-rutinokat, így számára a
BIOS „láthatatlan” marad. Egy számítógép összeállításakor azonban elég valószínű, hogy
át kell adnunk bizonyos paramétereket a BIOS-nak. Meg kell például adnunk, hogy milyen
hajlékonylemezeket, CD-ROM-ot építettünk be a számítógépbe, vagy hogy a rendelkezésre álló háttértárak közül milyen sorrendben keresse a BIOS az operációs rendszert. Az
ilyen adatok bevitelét teszi lehetővé a BIOS Setup program.7 A BIOS Setup programja
közvetlenül a bekapcsolás után a billentyűzet valamelyik gombjának lenyomásával indítható el. Az Award Software által gyártott BIOS-ok Setup-ja például a DELETE billentyű
nyomva tartásakor jelenik meg.

10.4

AZ OPERÁCIÓS RENDSZER

Látjuk, hogy a BIOS a háttérben dolgozva nélkülözhetetlen feladatokat lát el, de a felhasználóval való kommunikációra képtelen, a felhasználók zöme soha sem találkozik vele
közvetlenül. A számítógéppel való kapcsolattartásra, a gép vezérlésére tehát nem a BIOS-t,
hanem egy másik programcsomagot, az operációs rendszert használjuk.
A BIOS által betöltött operációs rendszer a BIOS rutinjainak felhasználásával vagy saját programjain keresztül vezérli a gép hardverelemeit, és képes kommunikációt végezni a
felhasználóval. Lehetővé teszi, hogy az ember úgy használja a hardvert, hogy közben nem
ismeri annak működését.
Az operációs rendszer legfontosabb feladata tehát az, hogy gazdaságosan és a lehető leghatékonyabban használja a számítógép
hardvererőforrásait, miközben biztosítja az ember és a számítógép
közötti kommunikációt.
A BIOS-okhoz hasonlóan operációs rendszereket is sok cég gyárt. Ezek közül a legismertebbek a Microsoft Corporation által gyártott különböző Windows változatok. (Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 stb.) és a UNIX
operációs rendszerek csoportjába tartozó Linux disztribúciók (RedHat, SuSE, Debian,
Mandrake stb.).
A fent felsoroltakon kívül érdemes megemlíteni a Windows verziók megjelenése előtt
szinte egyeduralkodó PC-s operációs rendszert, a DOS-t (Disk Operating Sytem), a Novell
6

A BIOS hibajelzéseiről bővebben a http://www.runet.hu/portal/article52.html címen olvashat.
7 A BIOS beállításairól bővebben olvashat például a http://www.prog.hu/cikkek/?ndid=7090 címen a BIOS
beállítások c. cikkben.

76

SZÁMÍTÓGÉPES KONFIGURÁCIÓK
cég elsősorban lokális hálózatok kialakítására készített operációs rendszerét, a Novell
Netware-t, az IBM viszonylag csekély felhasználói tábort magáénak mondó operációs
rendszerét, az OS/2-t, illetve az Apple gépeken használt MacOS operációs rendszereket is.
10.4.1

Felhasználói programok

Az operációs rendszert a felhasználó úgy használhatja, mint egy virtuális munkahelyet.
Az operációs rendszer megteremti a számítógéppel végzendő munka alapfeltételeit, de
önmagában nem képes olyan speciális számítógépes feladatok megvalósítására, mint például a grafikák készítése, vagy a táblázatkezelés, esetleg számítógépes játék.
A speciális tevékenységek megvalósítását lehetővé tévő számítógépes programokat felhasználói programoknak, más néven alkalmazásoknak nevezzük.
A Microsoft Word nevű szövegszerkesztő program, a Corel cég Corel Draw nevű vektorgrafikus rajzolóprogramja, a Macromedia weblapszerkesztője, a Macromedia
Dreamweaver, a Mozzilla web böngészője, és még megszámlálhatatlan egyéb program
felhasználói programok körébe tartozik.

10.5

AZ OPERÁCIÓS RENDSZEREK FELADATAI

Az előzőekben megfogalmaztuk, hogy mi is az operációs rendszer. Egy program, amelyet a BIOS tölt be valamilyen háttértárról, és amely ezután kezeli a különböző hardverelemeket, illetve lehetővé teszi, hogy a felhasználók használják a számítógépet.
A tankönyvek egy része, az olvasóik nem kis örömére, ezen a ponton át is tér a kiválasztott operációs rendszer használatának bemutatására. Mi azonban egy fejezet erejéig
még elidőzünk az operációs rendszereknél.
10.5.1

Az operációs rendszer mint erőforrás kezelő

Mit is jelent az erőforrás-kezelés? Már tudjuk, hogy a számítógép hardverét számos
elem alkotja. A PC-ben elhelyezkedhet egy vagy több processzor, több-kevesebb memória,
merev-, hajlékony- és optikai lemezek, Flash memóriák. A géphez csatlakozik billentyűzet,
egér, monitor, nyomtató, esetleg szkenner, digitális fényképezőgép, sőt számítógépünk
megfelelő kapcsolóelemek segítségével más gépekhez is kapcsolódhat.
Ezeket a felhasználó által közvetve (pl. processzor), vagy közvetlenül (pl. nyomtató)
használható eszközöket erőforrásoknak nevezzük.
Egy számítógépen általában több program is fut egyszerre, ami azt jelenti, hogy ha például valamilyen Windows operációs rendszert használunk, minden további nélkül futtathatjuk egy időben a Wordöt, és az Excelt.
Egy a számítógépen futó programot más néven processzusnak, vagy egyszerűen
processnek nevezünk.
A processzusok versenyeznek az erőforrásokért. A verseny azt jelenti, hogy minden
program szeretné úgy használni az erőforrásokat, mintha azok kizárólag az ő céljait szolgálnák.
Előfordulhat például, hogy szövegszerkesztőnkből elindítjuk egy dokumentum nyomtatását, és mielőtt a nyomtatás befejeződne, a táblázatkezelőből is nyomtatni kezdünk. Ha az
operációs rendszer nem felügyelné a nyomtató (mint erőforrás) használatát, akkor a két
nyomtatás összekeveredne. Ehelyett a programok nem közvetlenül kezelik a nyomtatót,
hanem a nyomtatandó adatokat az operációs rendszernek adják át, amely a nyomtatási
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feladatokat sorba állítja. Előbb az első program adatait küldi a nyomtatóra. majd ha a
nyomtatás befejeződött, a második dokumentummal folytatja a munkát.
Az operációs rendszernek tehát gondoskodni kell az erőforrások gazdaságos, hatékony,
és nem utolsósorban hibamentes használatáról. Ez a feladat természetesen számos további
részfeladatra bontható.
Az operációs rendszer erőforrás kezelő funkciója az alábbiakban nyilvánul meg:
− Processzusok kezelése: Az operációs rendszer lehetővé teszi processzusok, programok
indítását, futásuk ütemezését, erőforrás felhasználásuk irányítását.
− Memóriakezelés: A futó processzusok a fizikai memória egy részét használják adataik
tárolásához.
− Nem engedhető meg, hogy az egyszerre futó processzek a fizikai memória egy-azon
területét használják, hiszen így átírnák egymás adatait. Az operációs rend-szernek tehát meg kell osztania a rendelkezésre álló fizikai memóriát a programok, processzusok között.
− Egyéb hardverelemek működésének összehangolása.
Az operációs rendszer ezen legfontosabb feladatait lebonyolító
elemeinek összességét nevezzük rendszermagnak, vagy más néven
kernelnek.
10.5.2

Az operációs rendszer mint virtuális gép

Mint láttuk, a számítógépen futó programok (és persze a programokat használó ember
is) használják a számítógép erőforrásait. Az egyes erőforrások kezelése meglehetősen bonyolult feladat.
Ha például szövegszerkesztő programunk be szeretne olvasni egy fájlt egy flopi lemezről, akkor a hajlékony lemezegységet kell kezelnie. A művelet sok és meglehetősen bonyolult lépés eredménye:
− Fel kell pörgetni a flopi meghajtó motorját, hogy a lemez forogjon.
− Meg kell tudni, hogy a fájl melyik sáv melyik szektorában kezdődik.
− Az író-olvasó fejet erre a szektorra kell pozícionálni.
− Rendre be kell olvasni a szektorban található bájtokat.
− Meg kell vizsgálni, hogy ez volt-e a fájl utolsó szektora.
− Ha nem, meg kell keresni a következő szektort, és be kell olvasni a bájtokat.
− ….
− Végül le kell állítani a meghajtó motorját.
Flopi meghajtót szinte minden program használhat. Fölösleges lenne azonban az összes
programba beépíteni azokat a programrészleteket, amelyek képesek elvégezi a flopi meghajtókkal kapcsolatos feladatokat, hiszen ez jelentősen megnövelné a programok méretét,
és megnehezítené az eszközök kezelését végző rutinok továbbfejlesztését.
A hardver kezelésére alkalmas rutinokat az operációs rendszerekbe építik be, felhasználói programok számára pedig lehetővé teszik, hogy azok használják, „meghívják” az
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operációs rendszer hardvert kezelő rutinjait. A felhasználói programok így csak az operációs rendszer szolgáltatásain keresztül férnek hozzá a hardverhez.
Az operációs rendszer a felhasználói programok által hívható rutinok segítségével virtuális gépet alkot, amelynek kezelése jóval egyszerűbb, mint a tényleges hardveré.
A következőkben tekintsük át mit jelent ez a virtuális gép funkció!
− Háttértárak, kezelése: Az operációs rendszer egyik igen fontos funkciója a felhasználói munka során keletkező adatok logikus struktúrába szervezése, fájlok, mappák,
meghajtók nyilvántartása, biztonságos tárolása és kezelése, a processzusok és felhasználók számára hozzáférhetővé tétele. Minden operációs rendszer valamilyen rá
jellemző struktúrában tárolja az adatokat.
Azt az adatstruktúrát, amelyben az operációs rendszer a háttértárakon tárolja és hozzáférhetővé teszi az adatokat, fájlrendszernek nevezzük.
− Egyéb hardverelemek (nyomtatók, monitorok, hangkártyák. hálózati kártyák, adatátviteli vonalak) használatának lehetővé tétele a processzusok számára.
Az operációs rendszer egyes hardverelemeit működtető, azok
használatát lehetővé tévő részeit nevezzük eszközmeghajtóknak,
más néven drivereknek.
− Kapcsolat a felhasználóval: az operációs rendszer működésének legvégső célja az,
hogy az ember, a felhasználó képes legyen feladatokat végezni a géppel. Ehhez természetesen rendelkeznie kell olyan alkotóelemmel, amely képes fogadni a felhasználó parancsait, és továbbítani tudja azokat az operációs rendszer más rutinjai felé.
Az operációs rendszer felhasználóval való kapcsolatát biztosító
összetevőjét shellnek vagy héjnak nevezzük.
− A felhasználók be- és kijelentkezésének illetve a jogosultságok kezelése. A számítógépet egy adott időben több ember is használhatja. Az ilyen operációs rendszerek
szabályozható módon engedik a felhasználók számára a hozzáféréseket mások adataihoz.
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