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ismerd meg!

A PC vagyis a személyi számítógép

A számítógép elsõ ránézésre

A PC az angol Personal Computer rövídítése, jelentése: személyi számítógép. A szám í-
tógépek rohamos elterjedésével a személyi jelzõ kezdi mind jobban és jobban megközelíteni
a szó valós értelmét. De nézzünk csak meg közelebbrõl egy személyi számítógépet (1. ábra).
A gép legszembetûnõbb része a monitor, amelynek képernyõjérõl a hasznos üzeneteket, va-
lamint a várt eredményeket olvashatjuk le. Korszerû, színes monitorok nemcsak szöveges,
hanem grafikus információt is megjeleníthetnek. Aki játékot futtat a számítógépén, az
ugyancsak a képernyõrõl szerez tudomást a játék pillanatnyi helyzetérõl. Ha a gépet funkcio-
nális egységekre bontjuk, akkor a monitort egy adatkiviteli eszköznek tekinthetjük. További-
akban, a monitor elõtt levõ billentyûzetet  vesszük szemügyre. A klaviatúrának is nevezett
billentyûzet a monitor szerepével ellentétesen, adatbeviteli eszköz. Segítségével különbözõ
utasításokat valamint feldogozásra szánt adatokat vihetünk be. Egy másik fontos adatbeviteli
eszköz az egér. Ezt, a képernyõ segítségével, fõleg a számítógép vezérlésére használhatjuk.

A számítógép legfontosabb részeit egy nagyobb dobozban, az ún. készülékház ban talál-
juk. A ház lehet fekvõ vagy álló helyzetû. Abban az esetben ha a készülékházat nem látjuk,
akkor az azt jelenti, hogy az íróasztal egyik polcán “dugták el”. A készülékházban kap  helyet
az alaplap. Ez sok bonyolult integrált áramkört tartalmazó nyomtatott áramköri lemez.
Amint az elnevezése is mutatja, a számítógép alapvetõ funkcionális részegységeit foglalja
magába, amelyet több bõvítõkártya fogadására alkalmas csatlakozókkal látnak el. A
bõvítõkártyákat a felhasználó saját igényei szerint választhatja meg, aszerint, hogy az alaplap
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1. ábra
A személyi számítógép fontosabb alapegységei
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melyik funkcióját szeretné bõvíteni. Kívülrõl, a ház frontális részén láthatjuk a hajlékonylemez-
meghajtót. A hajlékonylemez (angolul floppy disk) egy valójában is hajlékony mûanyag lemez,
amelynek a felületére, a kazetták szalagjaihoz hasonló, adattárolásra alkalmas, mágneses réte-
get vittek fel. A hajlékonylemezen tárolt programok vagy adatok éppen úgy megmaradnak és
nem vesznek el, mint az audio- vagy videokazettára felvett zeneszámok illetve filmek. A
cserélhetõ hajlékonylemezt egy kemény mûanyag tok védi a külsõ behatások ellen. Ugyan-
csak a készülékházban találjuk a számítógép másik fontos táregységét: a merevlemezt (an-
golul hard disk). Adattárolási elve hasonló a hajlékonylemezéhez, de különleges felépítésének
köszönhetõen néhány nagyságrenddel több adatot képes tárolni. Egyelõre csak annyit, hogy
az adattároló mágneses réteggel bevont lemezei merevek, különleges elõállítási technológiá-
juknak köszönhetõen nagyon pontosan egysíkúak, egy tengelyen forognak és az író/olvasó
fejjel együtt végleg és pormentesen gyárilag le vannak zárva.

Újabban, a hajlékony lemezegységen kívül a számítógépházban  még egy CD-ROM-olvasót
(angolul Compact Disk – Read Only Memory) is találhatunk. A CD-ROM lemez éppen úgy
néz ki mint egy szokásos zenei CD, de zene helyett számítógépprogramokat és adatokat
tartalmaz. A CD-ROM tartalmát, amint az angol elnevezése is mutatja (read only), csak ol-
vasni lehet. Nagy elõnye, hogy két nagyságrendnél is több információ fér rá mint egy hajlé-
konylemezre. Míg régebben a szoftvercégek hajlékony lemezen forgalmazták programjaikat,
jelenleg majdnem csak CD-ROM-on teszik. A CD-ROM olvasó nagy elõnye, hogy zenei
CD-ék lejátszására is alkalmas. Ebben az utóbbi esetben a gépet egy hangkártyával kell
bõvíteni és hangdobozokkal – hangszoró – is fel kell szerelni. Ekkor már multimédiás
számítógéprõl beszélünk.

A számítógép összes részegységét a ház hátoldalán levõ csatlakozókon keresztül kap-
csoljuk az alaplaphoz, vagy a bõvítõkártyákhoz. Miután az elõbbiekben felsorolt részegysé-
geket bekötöttük, észrevehetünk még néhány szabadon maradt csatlakozót. Ezek, az eddigi
szerény és minimális konfiguráció további bõvítésére szolgálnak. Mindenki igényei és szakte-
rülete szerint fejlesztheti tovább. Ha nagyon szeretjük a számítógépjátékokat, akkor a gé-
pünket egy játékvezérlõvel is ki kell egészítenünk. Ez, a billentyûzethez és az egérhez hasonló-
an egy beviteli eszköz. A kedvelt játék típusától függõen választani lehet a gamepad vagy a joy-
stick (botkormány) között. Elõbbi az akciójátékokhoz, az utóbbi a szimulátorokhoz használ-
ható eredményesen.

Elõfordul, hogy a képernyõn megjelent információt a továbbiakban is fel szeretnénk
használni. Erre szolgál a nyomtató és a plotter is, amelyek a monitorhoz hasonlóan kiviteli esz-
közök. Bármely tudományos, vagy irodai tevékenység elképzelhetetlen nyomtató nélkül, de
egyre több otthonban is találunk nyomtatót. A korszerû nyomtatók nemcsak szöveget, ha-
nem színes ábrákat és rajzokat is képesek kinyomtatni. A képet, a monitorhoz hasonlóan
rendkívül apró finom pontokból állítja össze. Számítógéppel dolgozó tervezõmûhelyek elen-
gedhetetlen kelléke a plotter. Ezzel fõleg mûszaki ábrákat és terveket rajzolhatunk. A plotter
nagyon pontosan meghúzza a tervrajzunk minden egyenes és görbe vonalát, és a nyomtató-
hoz képest nagyobb lapfelületen képes dolgozni.

A további feldolgozás céljából felmerülhet az az igény, hogy a papíron levõ rajzot, vagy
akár fényképet is betápláljunk a számítógépbe. Erre szolgál az úgynevezett scanner. Ez a ké-
szülék sávonként “sepri végig” a képet és minden egyes képpontot a gép számára érthetõ di-
gitális jellé alakítja át.

Olyan helyen, ahol több számítógép mûködik, elõbb-utóbb felvetõdik a gépek közti
gyors és biztos kommunikáció létrehozása. Ezt legjobban az Intranet  elnevezésû helyi háló-
zattal lehet megvalósítani. Ilyenkor a számítógépeinket egy-egy hálózati lemezzel kell kiegé-
szíteni. A helyi hálózat, vagy akár egy gép is rákapcsolható a telefonvonalon keresztül az
Internet  világhálózatra. Ez egy modem segítségével valósítható meg, amely modulációval és
demodulációval továbbítja a számítógép számára érthetõ digitális jeleket az audiofrekvenciás
jelek átvitelére tervezett telefonvonalon keresztül.

Számítógépünk mûködésképtelen programok nélkül. Ezek ugyanolyan fontosak mint az
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eddig felsorolt részegységekbõl összeálló gépünk. Ezért, általában amikor számítógéprõl be-
szélünk, akkor nemcsak magára a gépre, vagyis a hardverre, hanem a rajta futtatható progra-
mok összességére, vagyis a szoftverre is gondolunk. Mindkét elnevezés az angol nyelvû szak-
irodalomból honosodott meg. A hardware, szó szerinti fordításban kemény árut, a software
pedig puha árut jelent. A szoftver fontosságát az is bizonyítja, hogy programjaink ára több-
szörösen meghaladhatja a teljes  konfigurációjú gép árát.

Egy kis történeti áttekintés

Mielõtt rátérnénk a számítógép felépítésének részletesebb ismertetésére pár szót arról,
hogy honnan és hogyan is alakult a számítógép rövid, de nagyon is meredeken felfelé ívelõ
pályája.

Az elméleti alapokat A. M. Turing matematikus kezdte lefektetni, amikor 1936-ban kifej-
lesztette az automatikus, tárolt programozású, univerzális számítógép matematikai modelljét.
Turingtól származik a computer elnevezés, ugyanis õ használta elõször a “to compute” (ki-
számítani) igét. Késõbb, 1940-ben N. Wiener a programvezérlésû számítógépek felépítésében
fontos szerepet játszó alapelveket dolgozta ki. A legelsõ, kizárólag elektronikus számítógép
az ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) volt, amelyet a neves, magyar
származású Neumann János (1903-1957) matematikus elgondolásai alapján valósítottak meg
1944-ben az Egyesült Államokban, és 18000 elektroncsövet tartalmazott. Az elektroncsövek
a vákuumban mozgó elektronok vezérlésén alapulnak, és ezt az úgynevezett rácsvezérlést
L. Lieben még 1910-ben szabadalmaztatta. Németországban az AEG már 1912-ben meg-
kezdte gyártani az elektroncsöveket.

A korszerû számítógép megépítésének legfontosabb alapelveit Neumann János  tette
közzé 1946-ban. Kifejtette az elektronikus számítógépek gyorsaságukon és
megbizhatóságukon alapuló elõnyeit a régebbi mechanikus számítógépekhez képest. Rámu-
tatott arra is, hogy míg a mechanikus számítógépeknél a tízes számrendszer még megfelelõ
volt, az elektronikus számítógépnél sokkal célszerûbb a kettes számrendszer használata.
Ugyanis a kapcsoló üzemmódban mûködõ elektroncsövek két állapottal rendelkeznek, az
egyik a kikapcsolt és másik pedig a bekapcsolt állapot. Ezenkívül is a száminformációk táro-
lása kettes számrendszerben minimális alkatrészt igényel. A harmadik javaslat a belsõ tár
(memória) létrehozása volt. Ebben nemcsak adatok és részeredmények, hanem mûveleti uta-
sítások is tárolhatók. Ez lehetségessé teszi, hogy a gép képes lépésrõl lépésre önállóan halad-
ni. A gépet minden lépés után a saját tárából kiolvasott utasítás vagy adat irányítja a további
teendõkre anélkül, hogy emberi beavatkozásra kellene várnia. Neumann fenti alapelvei sze-
rint megépített legelsõ gép az EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)
volt, amelyet 1949-ben állítottak üzembe.

Egy évvel hamarabb, 1948-ban a félvezetõket kutató Bell laboratóriumban egy olyan
nagy jelentõségû felefedezés történt, amely a késõbbiekben teljesen megváltoztatta az elekt-
ronika fejlõdését és egyben a számítógépekét is. Ez a tranzisztor felfedezése volt, amely
J. Bardeen, W. H. Brattain és W. Shockley nevéhez fûzõdik. A félvezetõ kristályszerkezetében
lejátszódó jelenségeken alapuló tranzisztor számos elõnnyel rendelkezik az elektroncsõhöz
képest:
§ térfogata az elektroncsõ térfogatának törtrésze,
§ megbízhatósága és élettartama lényegesen nagyobb,
§ mûködéséhez messzemenõen kevesebb energiát igényel,
§ jóval nagyobb sebességgel képes dolgozni.
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A félvezetõk, de még inkább az 1950-es évek végén kifejlesztett integrált áramkörök (an-
golul rövidítve IC – Integrated Circuit) az elektronikában egy újabb fejlõdési hullámot indí-
tottak el, amely a miniatürizálás, az áramköri teljesítõképesség és a megbízhatóság területén
nyilvánult meg. Az integrált áramkörben a különbözõ rendeltetésû aktív és passzív áramköri
építõelemet, valamint a hozzájuk tartozó összekötéseket a gyártási folyamatban egy közös
félvezetõ kristálylapkában állítják elõ. Ezt a kis kristálylapkát chip-nek is nevezik, amely an-
golul morzsát jelent. Az integrált áramkörtervezõk legfontosabb célkitüzése a szilícium kris-
tálylapkára integrálható tranzisztorsûrûséggel együtt járó áramköri teljesítõképesség állandó
növelése lett. Így 1971-ben az integrált áramköri technológiának köszönhetõen az Egyesült
Államokbeli Intel cégnél megvalósították az elsõ mikroprocesszort. Ezt 4004-esnek “keresztelték
el” és 4-bites adatokkal dolgozott. A mikroprocesszor egy olyan bonyolult integrált áramkör,
amely a programozható számítógép központi egységének feladatkörét végzi, vagyis a szá-
mítógép “agya”. Mikroprocesszorok nélkül nem lehetett volna megvalósítani a korszerû
nagyteljesítményû személyi számítógépeket. Az elsõ mikroprocesszoros személyi számítógép
1975-ben készült el, ez az Altair 8800 volt. Alapjául az Intel 8080-as 8-bites mikroprocesszo-
ra szolgált, és a gépet a vásárló kellett véglegesen összállítsa az összeszerelhetõ csomagban
levõ egységekbõl. Az elsõ sikeres mikroprocesszoros számítógép az Apple II volt. Az Apple
Computer, egy pár nagyon fiatal és lelkes szakember által alapított cég, 1977-ben fejlesztette
ki ezt a gépet és olyannyira sikeres volt, hogy személyi számítógépszabványnak tekintették.
Ezt a szabványt még az IBM – az úgynevezett “kék óriás” – is követte a most is alapszab-
ványnak számító IBM PC megvalósításában, amelyet 1981. augusztus 12-én dobott piacra, és
Intel 8086-os, 16-bites mikroprocesszorral látott el. Nemsokára az Apple is kihozta a
Macintosh elnevezésû személyi számítógépét, ennél viszont a Motorola 68000-es, 16-bites

mikroprocesszorát használták. Az ugyancsak népszerû Macintosh gépek, fõleg az eltérõ mik-
roprocesszor típus miatt, szoftver szempontjából nem összeegyeztethetõk (nem kompatibili-
sek) az IBM PC gépekkel. Így egy IBM PC gépre írt szoftver nem futtatható egy Macintosh
gépen, és fordítva. IBM PC-kompatibilis számítógép alatt általában az Intel 86-os procesz-

2. ábra
A klasszikus architektúrájú univerzális számítógép rendszertömbvázlata
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szorcsalád egyikével megépített gépet értjük. E processzorcsalád újabb és korszerûbb tagjai
szoftver tekintetében a régebbiekhez viszonyítva kompatibilisek. Emiatt a család egy régebbi
típusú mikroprocesszorára írt szoftver mindig futtatható egy újabb típuson, ami fordítva már
rendszerint nem lehetséges.

A számítógép hardverje

Az alábbiakban a klasszikus értelemben vett (Neumann-féle) univerzális számítógép fel-
építését és mûködését fogjuk röviden ismertetni. Ennek segítségével jóval könnyebben
megérthetõ bármely korszerû számítógép mûködése. A számítógépet elsõsorban tudom á-
nyos és technikai feladatok megoldására fejlesztették ki, ezért az elvi felépítésben ennek
meghatározó szerepe volt. Tekintsük át röviden egy elõttünk felmerülõ tudományos- vagy
technikai feladat megoldásának különbözõ fokozatait. Az elsõ és egyben legfontosabb meg-
oldási fokozat a feladatunkat meghatározó jelenség matematikai modelljének kidolgozása. A
megoldás eredményét a modell és a feladat összes ismert kiinduló adatainak felhasználásával
lehet kiszámítani. Így a következõ fokozat, a matematikai modell alapján végzett egymást
követõ számítási lépések megszerkesztése. Minden egyes számítási lépést a számítógép szá-
mára érthetõvé kell tennünk, vagyis olyan mûveleti utasítások sorozatát (szekvenciáját) kell ki-
dolgoznunk, amelyeket a gép elfogad és képes elvégezni. A mûveleti utasítások szekvenciáját
vezérlõ utasítások írányítják. A mûveleti és a vezérlõ utasítások együttese alkotja a feladatot
megoldó programot. Ezt a programot valamint a feldolgozás alatt és utána keletkezõ rész- ill.
végeredményeket a számítógépnek tudnia kell tárolni. Mielõtt a számítógép hozzálátna a
program futtatásához, biztosítani kell a feladat megoldásához szükséges kiinduló adatok
gépbe való betáplálását és tárolását. A megoldás után a számítógép az eredményeket köny-
nyen érthetõ és kezelhetõ formában kell közölje a külvilággal, vagyis velünk.

A fentiekben felsorolt többé-kevésbé bonyolult követelményeket a számítógép
következõ négy alapegysége végzi el: az aritmetikai és logikai egység, a tár vagy a memória, a
vezérlõegység és a be- ill. kiviteli egység (2. ábra).

Az aritmetikai és logikai egység , amint az elnevezése is mutatja, azon aritmetikai és logikai
mûveletek végrehajtásáért felel, amelyekkel a program számolási mûveleteinek sorozata
végezhetõ el. A mûveletek szekvenciájának program szerinti végrehajtását a számítógép egy
másik alapegysége, a vezérlõ egység  irányítja, amely ezenkívül a számítógép részegységeinek
mûködését is biztosítja. A mikroprocesszor, vagy másképpen a központi feldolgozó egység  (CPU –
Central Processing Unit) az elõbbi két alapegységet, vagyis az aritmetikai és logikai- valamint
a vezérlõ egységet foglalja magába.

Amint az elõbbiekben láttuk a számítógép mûködésében a program és az adatok, vagyis
bármely információ tetszés szerinti ideig való megõrzése nagyon fontos követelmény. Ezt a
szerepet a számítógép egy másik fontos alapvetõ része a tár vagy másképpen a memória egység
valósítja meg. A memóriában tárolt minden adatnak vagy mûveleti utasításnak megvan a sa-
ját elraktározási rekesze. Minden egyes rekeszben tárolt információt a rekeszhez rendelt sor-
szám segítségével az ún. címmel lehet kiolvasni.

Végül is gondoljunk a számítógép és az ember, valamint a számítógép és az általa vezé-
relt berendezések közötti rendkívül fontos kapcsolatra. Ezt a számítógép negyedik alapvetõ
része a be- és kiviteli egység  bonyolítja le. Azt mondhatjuk, hogy ez az egység a gép és a külvilág
közti információcserét biztosítja.

A fent leírtakból következik, hogy a számítógép felépítésében, a legfontosabb alkotó-
elemet, a mikroprocesszort ki kell egészíteni tárral, be- és kiviteli áramkörökkel, valamint a
vezérlést kisegítõ áramkörökkel. A gép összes építõegységét párhuzamos
vezetékcsoportegyüttesbõl álló, ún. busz- vagy sínrendszer köti össze: az adatáramlás az adatbu-
szon bonyolódik le, a címeket a mikroprocesszor a címbuszon küldi ki, és végül a vezérlõjeleket
a vezérlõbusz jutattja el a  gép összes egységéhez. A bõvítõ kártyákat egy bõvítõbusz kapcsolja az
alaplaphoz.
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Gyakorlati szempontokat figyelembe véve a személyi számítógépben az alábbi egysége-
ket találjuk (3. ábra):
§ mikroprocesszor vagy rövidebben a processzor

§ alaplap IC-készlete amely gondoskodik az alaplap és a buszrendszer vezérlésérõl
§ memóriák: RAM (Random Acces Memory) memória, ROM-BIOS (Read-Only Memory

Basic Input/Output System), programok végrehajtását gyorsító memória (cache mem ó-
ria)

§ billentyûzet és egérillesztõ
§ monitorillesztõ és -vezérlõ
§ hajlékonylemez illesztõ
§ merevlemez-illesztõ
§ kommunikációs port (kapu)-illesztõ: aszinkron soros port-illesztõ, párhuzamos port-

illesztõ
§ tápegység

A fennebb felsorolt építõegységek felépítését és mûködését a következõ cikkekben fog-
juk részletesebben ismertetni.

Kaucsár Márton

3. ábra
Személyi számítógép egyszerûsített rendszertömbvázlata
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