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ismer d meg!

A PC � vagyis a személyi számítógép
X. rész

Háttér memóriák
Sorozatunk előző két részében a félvezetős memóriákkal ismerkedhettünk meg. A

számítógépek egyik legfontosabb félvezetős memóriája az operatív memória. Láthattuk,
hogy a tápfeszültség kikapcsolásával az operatív memória tartalma elvész. Mivel fontosabb
programjainkat és adatainkat többször fel szeretnénk használni, a számítógépek rendel-
keznek egy másodlagos memóriával is, háttér memóriával. Ez a � mágneses- vagy optikai
tárolási elvből kifolyólag � a tápfeszültség kikapcsolása után is megtartja tartalmát. A
háttér memória hátránya, a viszonylag nagy hozzáférési idő, amelyet főleg a soros adattá-
rolási elvnek lehet tulajdonítani. Ez a hátrány úgy küszöbölhető ki, hogy felhasználás előtt
a háttér memóriában tárolt programokat és adatokat a processzor a gyors operatív memó-
riába olvassa be és ezután közvetlenül innen kerülnek felhasználásra.

1. Mágnesréteges memóriák
A mágnesréteges memóriák működési elve hasonlít a kazettás magnóhoz. Íráskor az

író/olvasófej pólusait a tárolandó információ által meghatározott íróáram mágnesezi (1.
ábra).

1. ábra. Mágneses adattárolási elv
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A fej légrésében keletkező mágneses tér a fej alatt nagyon közel mozgó mágnesez-
hető rétegen keresztül záródik be, amelyben maradandó mágnesezettséget alakít ki. A
fej tekercsén átmenő íróáram iránya a tárolandó bit 0 vagy 1 értékétől függ és ezzel
megegyezik a fej légrésében keletkező mágneses tér iránya is. A réteg elemi részecskéi a
beírást végző mágneses mező által meghatározott irányba állnak be. Kiolvasáskor a
mágnesezett sáv elhalad az író/olvasófej előtt és tekercsében áramimpulzust indukál. A
kiolvasott bitek érteke a felerősített impulzusok feldolgozásából származik.

A számítógépek legfontosabb háttér memóriája a mágneses adattárolási elven mű-
ködő merevlemez (hard disk). Ugyancsak mágneses tárolási elv alapján működik a számí-
tógép másik háttér memóriája, a hajlékonylemez (floppy disk) is.

1.2. Merevlemezes tárolóegység (hard disk)
Az első merevlemezes tárolót az IBM fejlesztette ki 1957-ben. Lemezeinek átmérője

24 inch (1 inch=25,4 mm) volt, 50 lemezt tartalmazott, 5 MByte adat tárolására volt
képes és meghajtó áramköreivel együtt kétszer több helyet foglalt el, mint egy hűtőszek-
rény. A második, elterjedtebb típust az angliai Winchester-ben fejlesztették ki, a lemez
egyik felén 30 Mbyte és a másik felén is 30 Mbyte információt volt képes tárolni. Így
Winchester 3030-nak nevezték el, ami a híres ismétlőfegyverre is emlékeztet.

A merevlemezegységet rendszerint beépítik a számítógépbe, ezért ezt belső memóriá-
nak nevezik. Egy kibontott merevlemezegység fényképét a 2. ábrán láthatjuk. Több,
közös tengelyen forgó mágnesréteges lemezből áll. A lemezek percenkénti fordulatszá-
ma régebben 3600 volt, később 5400-ra növelték és jelenleg a legújabb típusú merevle-
mezegységeknél 7200. Ez nyilvánvalóan rövidebb hozzáférési időt biztosít. A lemezek
átmérője általában 3,5 inch, alapanyaguk többnyire alumínium vagy üveg. Minden egyes
lemez mindkét oldalán egy különleges mágnesehető réteget találunk és minden lemez-
oldalhoz tartozik egy író/olvasófej. Az összes fejet egyszerre, egy nagypontosságú elekt-
romechanikus rendszer állítja rá a lemez azon sávjára, amelybe az információt éppen
beírjuk, vagy amelyből kiolvassuk (3. ábra).

2. ábra. Egy kibontott merevlemezegység

A régebbi típusú merevlemezegységeknél az író/olvasófej gyors és precíz pozicio-
nálását egy lineáris léptetőmotor, míg az újabbaknál a hangszóró membránját mozgató
elektromágneses mechanizmushoz hasonló rendszer végzi. Az egység működése alatt a
fejek nem érnek és nem is szabad, hozzá érjenek a lemez felületéhez, mert tönkretennék
az információt tároló mágnesezhető réteget. A fejek a nagy fordulatszámmal forgó
tükörfényesen sík felületű lemez felett kialakuló légpárnán lebegnek. Ez a lebegési ma-
gasság egytized µm (1µm= 610− m) körüli. Minél kisebb a fej és a lemez felülete közötti
távolság, annál nagyobb adattárolási sűrűség valósítható meg. Ha egy porszem, vagy
egyéb szennyező anyag a fej és a lemez közé kerül, akkor azonnal megkarcolja a lemez
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felületét, tönkreteszi a mágnesréteget és elvész az itt tárolt információ. A légpárna csak
a lemez forgásával alakul ki, a lemez leállásásnál vagy indításánál a fej leérhet a lemezre.
A mágneses réteg nagyon ellenálló, de mégsem ajánlatos, hogy a fej a lemez olyan részé-
re ereszkedjen le, ahol adatokat tárolnak. Ezért minden korszerű fejpozícionáló rend-
szer biztosítja, hogy a fej a lemez olyan részére �parkoljon le�, amely nem adattárolási
zóna. Óvatosságot igényel a merevlemezegység szállítása is � mechanikai ütésektől és
rázkódástól óvni kell. A merevlemezegységet, � a meghajtó elektronikus áramkört le-
számítva � portól valamint egyéb szennyeződéstől mentesen nagyon jól lezárják. Egy
különleges szűrőrendszer védi a légnyomási különbségek kiegyenlítésekor behatolható
szennyezéstől. A mellékelt táblázatban egy régebbi típusú merevlemezegység fontosabb
jellemző adatait foglaltuk össze (megjegyezzük, hogy a jelenleg gyártott merevlemezegy-
ségek kapacitása 10 Gbyte-nál kezdődik).

3. ábra. Merevlemezegység belső vázlatos felépítése

Paraméter Érték Mértékegység
Lineáris adatsűrűség 52.187 BPI (bit/inch)
Két szomszédos bit közötti távolság 0,48 µm
Sávsűrűség 3.047 TPI (track/inch, track=sáv)
Két szomszédos sáv közötti távolság 8,2 µm
Lemez-fordulatszám 7.200 Fordulat/perc
Lineáris fejsebesség 85,68 Km/óra
Fejhossz 2 Mm
Fejmagasság 0,5 Mm
Fej-lebegési magasság 0,127 µm
Közepes fejbeállítási idő 8 Msec

1.táblázat . 2 Gbyte-os Seagate gyártmányú merevlemezegység
fontosabb jellemzői

A mágneseslemezen való adattárolás alapjait a lemezkezelés képezi. Fizikai- és logi-
kai lemezkezelést különböztetünk meg. A fizikai lemezkezelés alapszintű és ez határozza
meg a lemezen levő adattárolási zónák geometriáját valamint a hozzájuk tartozó segéd-
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információk kezelését. A logikai lemezkezelés, már szoftverorientált és megszabja a
lemez adatállományok szerinti helykiosztását.

Fizikai lemezkezelés. Az adatokat a lemeznek csak bizonyos meghatározott zó-
náin lehet tárolni. Minden egyes lemez koncentrikus körökre van felosztva, amelyeket
sávoknak (track) neveznek (4. ábra).

4. ábra. Fizikai lemezkezelés

A sávok a fej sugárirányú elmozdulásával érhetők el. Egy lemez két különböző olda-
lán, de egymás fölött elhelyezkedő sáv ún. cilindert (cylinder-henger) alkot. A sávok több
azonos hosszúságú szeletre ún. szektorra (sector) vannak felosztva. A szektor egy szektor-
fejből és egy adatblokkból állnak. A szektorfej a következő információkat tartalmazza: a
sáv-, az író/olvasófej- és a szektor sorszámait, valamint a szektor hosszát meghatározó
adatokat. Az adatblokk soros formátumban tárolja az információt. Ez azt jelenti, hogy az
adatblokkban tárolt információ adatszavai egymásután következnek. Az adatszavak bitjeit
is sorosan írják fel a lemezre. A tárolandó biteken kívül a lemezre szinkronizáló jeleket is
fel kell venni. Ez egyrészt azért szükséges, mert a lemezeket meghajtó motor fordulatszá-
ma nem szigorúan állandó, másrészt a fej alatti sáv kerületi sebessége egy külső sávnál
nagyobb, mint egy belső-, a lemez középpontjához közelebb fekvő sávnak. A tárolásra
kerülő információt úgy kódolják, hogy egy megfelelő szinkronizáló jelet is kevernek hozzá.
Az alábbiakban a legelterjedtebb kódolási módszereket ismertetjük.

FM (Frequency Modulation � frekvencia moduláció). Ez volt az első, a �70-es évek
végéig használt kódolás. Az eljárás lényege abban áll, hogy egy bit-cellában tárolt bit
értékét a mágneses fluxus irányváltozása határozza meg. Ha a tárolt bit értéke 1, akkor a
cella közepén a mágneses fluxus irányt változtat, ha a tárolt bit értéke 0, akkor a mágne-
ses fluxus iránya a cellán belül változatlan marad. Minden egyes bit-cellát a következőtől
a mágneses fluxus irányváltozása határolja el.
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MFM (Modified Frequency Modulation � módosított frekvencia moduláció). Ez a
módszer az FM kódolásnál fellépő fluxus változásokat a felére csökkenti. Az előbbi
eljáráshoz hasonlóan, a mágneses fluxus cellán belüli irányváltása a tárolt bit értékétől
függ. A bit-cellák átmeneténél a mágneses fluxus, az FM-től eltérően csak akkor válto-
zik meg, ha egymásután két 0 bitet kell tárolni. A merevlemezeknél elég sokáig ezt a
kódolási eljárást használták, a hajlékonylemezeknél jelenleg is ez használatos.

RLL (Run Length Limited � futási hossz korlátozás). Ezzel a kódolással tovább lehet
tömöríteni az adatokat. Legelterjedtebb az RLL 1,7 valamint az RLL 2,7 kódolási változat.
Az RLL első valamint második száma a két fluxusátmenet közötti minimális ill. maximális
bit-cellák számát fejezi ki. Az RLL 2,7-es változattal nagyobb adattömörítés érhető el mint
RLL 1,7-el, viszont a nagykapacítású merevlemezegységeknél az utóbbi megbízhatóbb. Az
RLL kódolás az előbbi kettőnél bonyolultabb: az adatot kettő-, három- vagy négy bites
összetevőkre bontja fel és mindegyik csoportot külön-külön kódolja.

Logikai lemezkezelés. A logikai lemezkezelés alapját a több szektorból összete-
vődő szektorcsoport, az ún. cluster képezi. Az operációs rendszer a clusterek segítségével
tartja nyilván a lemezen levő hely kiosztását, vagyis a lemezen tárolt állományok elhelye-
zését. A clusterek a lemezegység fizikai paramétereitől függetlenül vannak megszámoz-
va. Egy fájl (file � szó szerinti fordításban iratgyűjtő, kartoték) vagy más elnevezéssel
állomány elhelyezését a lemezen a FAT (File Allocation Table) állományelhelyezési
táblázat tartalamazza. A FAT tárolja a lemezen levő minden egyes fájl által lefoglalt
cluster-láncot. Ezenkívül a FAT az üres lemezterületek kiosztását, valamint a fizikailag
hibás lemezrészeket is nyilvántartja. A fájlokat katalógusokba (folder vagy directory) cso-
portosítva szokták tárolni. A katalógust a rendszerezési követelmények alapján a fel-
használó hozza létre és felépítés szempontjából egy szétágazó fához (tree) hasonlít.

1.3. Hajlékonylemezes tárolóegység (floppy disk)
A hajlékonylemezes tárolóegység működése nagyon hasonlít a merevlemezes egységé-

hez. Ebben az esetben az adatokat egy cserélhető, mágneses bevonatú hajlékony műanyag
lemezen tárolják. A hajlékonylemez külső memória, mert a számítógépbe csak a meghajtót
építik be. Régebben 5,25 inch átmérőjű hajlékonylemezeket használtak, jelenleg majdnem
kizárólag csak a kisebb 3,5 inch átmérőjű lemezeket használják. A külső behatások ellen a
lemezt mindkét felén kemény műanyag borító védi és a borítólemeztől egy nagyon vékony
textilréteg választja el. Ez megköti a lemez felületére kerülő port, így elkerülhető, hogy a
porban levő keményebb szemcsék megkarcolják a mágneses réteget. Az író/olvasó fej szá-
mára a borítólemezen, valamint a textil rétegen is egy megfelelő rést találunk. Az első pilla-
natra ez a rés nem látszik, mivel egy eltolható zárólemez védi. Használat közben a meghajtó-
egység ezt a lemezt eltolja és szabaddá teszi a lemezt az író/olvasó fej számára. Amikor
kivesszük a hajlékonylemezt a meghajtóból, a kis védőlemezt egy rugó alaphelyzetébe tolja
vissza. A mágneses lemez közepén egy különleges kiképzésű fémalkatrészt is láthatunk,
amely működés alatt a tárolóegység meghajtómotorának tengelyére kapcsolja a
mágnesréteges lemezt. A hajlékonylemezt nem lehet olyan gyorsan megforgatni, mint a
merevlemezt. Percenkénti fordulatszáma rendszerint 300. A borítólemez szélén egy kis
eltolható írásvédő fület láthatunk. A mágnesréteges lemezre csak akkor írhatunk újabb ada-
tokat, ha a fül helyzete engedélyezi ezt, vagyis amikor eltakarja a lemezen levő kis négyzet
alakú lyukat. A hajlékonylemez fizikai és logikai lemezkezelése nagyon hasonló a merevle-
mezéhez, az eltérés főleg a tárolókapacitás miatt van. Egy 3,5 inch átmérőjű HD (High
Density) nagysűrűségű hajlékonylemez szabványos tárolókapacitása a következő szorzatból
adódik: 2 oldal × 80 sáv × 18 szektor × 512 byte/szektor = 1.474.560 Byte = 1, 44 Mbyte.
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A formázás. Az adattárolás megkezdése előtt a merev- és a hajlékonylemezt is for-
mázni kell. A formázás két műveleti szakaszból áll: fizikai- és logikai formázásból. Fizi-
kai formázással a lemezen sávokat és szektorokat hoznak létre. Logikai formázással a
lemezt az operációs rendszer adattárolási szabványaihoz illesztik. Ugyanis a DOS vagy
Windows operációs rendszer ill. az UNIX vagy LINUX operációs rendszer lemezkeze-
lése különböző. Adatokat tartalmazó lemez esetében figyelembe kell venni, hogy ezeket
az adatokat formázás után elveszítjük.

Irodalom
1] Abonyi Zs.: PC hardver kézikönyv, Computer Books, Budapest, 1996
2] Markó I.: PC Hardver, LSI Oktatóközpont, Budapest, 2000
3] M. Brain: How Hard Disks Work, www.howstuffworks.com

Kaucsár Márton

Objektumorientált paradigma
VI. rész

Statikus és dinamikus objektumok
(kulcsszavak: statikus objektum, dinamikus objektum, Heap, garbage collection, copy

constructor, virtual constructor)
Mint a változóknál általában, az objektumok esetében is beszélhetünk statikus és di-

namikus objektumokról, annak függvényében, hogy a számukra lefoglalt memóriahely
melyik memóriazónában van, és mikor történik a helyfoglalás és felszabadítás. Két
lényegesen különböző memóriazónáról beszélhetünk: a Heap-ről, amelyben a helyfog-
lalás dinamikusan történik és a statikus részről, amelyben a változók, objektumok élet-
tartamuktól függően vagy az adatszegmensben (Data Segment � globális változók), vagy a
veremben (Stack � lokális változók, paraméterek) találhatók. A statikus objektumoknak
szánt helyet az illető objektumot tartalmazó programmodul memóriába töltésekor fog-
lalja le a rendszer és az alkalmazás, és program vagy modul futásának befejezésekor
szabadul fel. A dinamikus objektumok helyének lefoglalása pedig a helyfoglaló kódrész
végrehajtásakor történik, és a felszabadításáról is teljesen dinamikusan lehet gondos-
kodni.

Ilyen értelemben beszélhetünk statikus és dinamikus példányosításról. A statikus pél-
dányosítás statikus objektumot hoz létre (egyszerű deklaráció) és a láthatósági terület
függvényében az objektum az adatszegmensben vagy a veremben lesz, a dinamikus
példányosítás dinamikus objektumot hoz létre (egyszerű deklaráció + dinamikus példá-
nyosítás) és a dinamikus objektum számára a Heap-ben foglalódik hely.

Az objektumorientált programozásban az objektumokat általában a program futása
közben hozzuk létre, majd mikor már nincs szükségünk rá, szüntetjük meg. Ezért min-
den objektumorientált nyelv kell, hogy rendelkezzen olyan mechanizmussal (kulcssza-
vak vagy eljárások szintjén), amely lehetővé teszi az objektumok dinamikus példányosí-
tását és megszüntetését. A leggyakoribb dinamikus példányosító a new operátor vagy
eljárás. A dinamikus példányosítás pillanatában ajánlatos a konstruktort is meghívni, így
biztos, hogy a példányosított objektum inicializálva lesz és a VMT, DMT mezők értékei
is jól lesznek kitöltve. Számos programozási nyelv ezt támogatja. Hasonlóan a leépítés,
felszabadítás esetén történjen meg a destruktor meghívása is.


