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ismerd meg!

A PC – vagyis a személyi számítógép

VIII. rész

A memória
Általában memória vagy tár alatt azon eszközök összességét értjük, amely az adatokat

tetszés szerinti ideig megorzi és ahonnan azokat bármikor ki is lehet olvasni. Az adatok
bitek, bájtok vagy karakterek megszabott hosszúságú sorából tevodnek össze. Ezt a sort
szónak (word) nevezik. A szó hossza fejezi ki, hogy hány bit, byte vagy karakter van ab-
ban a szóban. A memóriában minden adatszó tárolására külön rekesz áll rendelkezé-
sünkre. Minden egyes rekesz külön címmel (address) rendelkezik, amely segítségével
azonosítható. A memóriban állandó, az adott memória felépítésétol függo hosszúságú
szavakat lehet tárolni. A mikroprocesszorok azonban nemcsak fix (állandó), hanem
különbözo hosszúságú szavakkal is dolgozhatnak.

A memóriák jellemzoi közül legfontosabb a memóriaszervezés. Ebbol megtudhatjuk,
hogy összesen hány rekesszel rendelkezik a memória és hogy a rekeszeiben hány bites
szót tárolhatunk. A memória szervezése annak belso felépítésétol függ. A memóriák
másik fontos jellemzoje a tárolókapacitás, vagy egyszeruen a kapacitás, amelyet a rekeszek
számának és a tárolható szó hosszúságának szorzata fejez ki és bit-ben vagy byte-ban
adják meg. A memóriák dinamikus muködésére jellemzo a hozzáférési ido  vagy elérési ido
(access time). Ez alatt azt a rövid idointervallumot értjük, amely egy rekesz megcímzé-
sétol a kiolvasott adatnak az adatkimeneten való megjelenéséig, vagy a rekesz megcím-
zésétol az adatbemeneten levo adatnak a megfelelo rekeszben való tárolásáig tart.

A memóriák osztályozása tárolási elvük, funkcionális jellemzoik, valamint a számí-
tógépben betöltött szerepük szerint történik.

Adattárolási elv szerint a következo elterjedtebb memóriatípusokat különböztetjük
meg: félvezeto, mágneses, és optikai memóriák . A kutatólaboratóriumok más, nagyobb és
gyorsabb memóriák megvalósítását lehetové tevo adattárolási elvek kifejlesztésén is
dolgoznak [1]. A számítógép muködésében fontos szerepet kap az operatív memória.
Központi vagy elsodleges memóriának is nevezik és a számítógép operációs rendszerét,
valamint a felhasználói programot tárolja. Ezeken kívül az operatív memória adatokat is
tárol: bemeno, kimeno, feldolgozásban levo (operandusok, közbenso eredmények)
valamint gyakran szükséges adatokat (állandók, táblázatok). A mikroprocesszor mukö-
désének ismertetésében (Firka 1999–2000/6, 223–227) szereplo memória is tulajdon-
képpen operatív memória. A korszeru számítógépek gyors muködését nemcsak a nagy
órajelfrekvenciájú mikroprocesszoroknak tulajdoníthatjuk, hanem a kis hozzáférési
ideju operatív memóriáknak is. A különbözo memóriatípusok közül a félvezeto memó-
riák rendelkeznek a legkisebb hozzáférési idovel, ezért az operatív memória félvezeto
memória. A tápfeszültség kikapcsolása után bármely félvezeto memória tartalma el-
vesztodik. Ezért minden számítógép rendelkezik egy másodlagos memóriával, az ún.
háttér memóriával. A háttér memória mágneses vagy optikai tárolási elvébol kifolyólag a
tápfeszültség kikapcsolása után is megtartja tartalmát, hátránya a viszonylag hosszú
hozzáférési ido. A legfontosabb háttér memória a mágneses adattárolási elven muködo
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merevlemez (hard disk). Ugyancsak mágneses tárolási elv alapján muködik a számítógép
másik háttér memóriája, a hajlékonylemez (floppy disk). A merevlemezegységet rendsze-
rint beépítik a számítógépbe, ezért ez belso memória. A hajlékonylemez viszont külso
memória, mert a számítógépbe csak a meghajtót építik be. Ugyancsak külso háttér me-
mória a CD-ROM, amely optikai adattárolási elv alapján muködik. Amikor a számító-
gépet bekapcsoljuk, akkor a mikroprocesszor a merevlemezrol az összes futtatandó
programot beolvassa az operatív memóriába és innen hajtja végre.

A memóriákat funkcionális szempontból a memóriarekeszek hozzáférési módja sze-
rint osztályozzák. Tetszoleges hozzáférésu  (véletlenszeru), soros hozzáférésu (szekvenciális) és
asszociatív memóriákat különböztethetünk meg . A tetszoleges hozzáférésu memóriában
bármely adat, függetlenül annak címétol, ugyanolyan rövid ido alatt érheto el. Az ilyen
típusú memória rövidített elnevezése RAM (Random Access Memory). Jelenleg a tet-
szoleges hozzáférésu memóriák majdnem kizárólag félvezeto memóriák. A soros hozzá-
férésu memória esetében a keresett adat hozzáférési ideje különbözo, és nemcsak kér-
déses adat címétol függ, hanem a keresés kezdo címétol is. A soros hozzáférésu memó-
ria hétköznapi példája a zenét tároló magnókazetta. A számítógép háttér memóriái
jelenleg mind soros hozzáférésuek, vagyis a merevlemez, a hajlékonylemez és a CD-
ROM is soros hozzáférésu memória. Az asszociatív memória olyan típusú memória,
amely a bemenetén levo szót egyidejuleg hasonlítja össze az egyes címeken tároltakkal,
és annak a rekesznek a címét adja meg, amelynek a tartalma megegyezik a bemeno
szóval. Az asszociatív memória használatos rövidítése CAM (Content Addressable
Memory).

Az információ beírhatósága szempontjából két memória típust lehet megkülönböz-
tetni: végleges beírású és módosítható memóriát. A végleges beírás legtöbbször irreverzibilis
szerkezeti változást hoz létre a memóriában és utána a tartalma nem változtatható meg.
Ebbol a típusból az információt csak kiolvasni lehet. Rövidített elnevezése ROM (Read
Only Memory). A módosítható memória nemcsak kiolvasható, hanem bármikor, bár-
melyik címre új információ írható be és tetszés szerint megismételheto. Más szóval a
memória írható is és  olvasható is (Read-Write Memory).

Félvezeto memóriák
A számítógép félvezeto memóriái, így az operatív memória is tetszoleges hozzáféré-

su memória (RAM). A továbbiakban a különbözo RAM memória típusokat ismertetjük.
Megjegyezzük, hogy széles körben elterjedt RAM és ROM elnevezések használata nem
teljesen következetes. Így RAM alatt egy tetszoleges hozzáférésu memóriát értünk,
amely módosítható beírású memória, vagyis írható és olvasható is. A ROM elnevezés
ugyancsak egy tetszoleges hozzáférésu memóriára utal, amely viszont végleges beírású,
vagyis csak olvasható memória.

1. Tetszoleges hozzáférésu, írható-olvasható memóriák (RAM)
A tetszoleges vagy véletlenszeru hozzáférésu memóriák (RAM) megkülönbözteto

jellemzoje, amint az elnevezésük is mutatja, hogy akármelyik rekesz tartalmához azonos
és nagyon rövid ido alatt hozzá lehet férni. A RAM írható és olvasható is, vagyis az adat
bármelyik címre való beírása vagy bármelyik címrol való kiolvasása tetszés szerint meg-
ismételheto. A félvezetok gyártástechnológiájának fejlodése lehetové tette a nagy kapa-
citású és olcsó félvezetos RAM integrált memória áramkörök kifejlesztését. Elonyük a
rövid, 5–70 nsec-os (1 nanosec.=1.10-9 másodperc), hozzáférési ido, hátrányuk viszont
az, hogy a tápfeszültség megszunésekor a tárolt információt elveszítik.
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Az információ megorzésének szempontjából statikus RAM (SRAM – Static RAM)
és dinamikus RAM (DRAM – Dynamic RAM) memóriákat különböztetünk meg. Egy
adott felületu szilícium lapkára körülbelül négyszer nagyobb tárolókapacitású dinamikus
RAM valósítható meg, mint statikus. Ezért két azonos kapacitású memória közül a
dinamikus memória jóval olcsóbb a statikusnál. Ha a statikus memória tápfeszültsége
nem szunik meg, akkor tartalmát korlátlan ideig megorzi. A dinamikus memória, tárolá-
si elvébol kifolyólag, idonkénti „felfrissítést” igényel, másként tartalma véglegesen el-
vesztodik. A jelenlegi dinamikus memóriáknál a frissítést kb. 15 µsec.-ként végre kell
hajtani. A statikus memóriák általában gyorsabbak a dinamikus memóriákhoz képest,
mivel tartalmukat nem kell idonként felfrissíteni és címzési módszerük is egyszerubb.
Például a statikus RAM memóriák hozzáférési ideje 5…40 nsec, míg a dinamikus RAM
memóriák esetében a hozzáférési ido 20…70 nsec.

A számítógépek operatív memóriája nagykapacitású DRAM memória. Jelenleg egy
kis teljesítményu gép operatív memóriája 8 MByte (1 Mega Byte = 1.106 Byte), a na-
gyobb teljesítményué pedig elérheti a 256 MByte-ot is. A növekvo órajelfrekvenciája
állandó kihívás a dinamikus memóriák hozzáférési idejének csökkentésére. Ha a dina-
mikus memóriák hozzáférési ideje kisebb lenne, akkor egy nagy teljesítményu mikro-
processzorral az alaplap buszrendszere a jelenlegi 100…133 MHz-nél is nagyobb frek-
venciával muködhetne. A mikroprocesszor és az operatív memória között lezajló adat-
csere a buszrendszernél néhányszor nagyobb órajelfrekvenciával muködo mikropro-
cesszor számára túl lassúnak bizonyul. Ezt igyekszik javítani az ún. cache memória, amely
az operatív memóriánál sokkal gyorsabb és kisebb kapacitású statikus memória. A cache
memória vezérlo igyekszik ezt a memóriát olyan utasításokkal és adatokkal feltölteni,
amelyek gyakran kerülnek alkalmazásra, ilyenek például az egymásután következo uta-
sítások. A cache memóriát a mikroprocesszor chipre integrálják vagy pedig a mikropro-
cesszorral együtt egy különleges nyomtatott áramköri lemezre viszik fel. Az utóbbi
megoldás az Intel Pentium II-es és III-as, valamint az AMD Athlon processzorára
jellemzo.

1.2. Statikus RAM memóriák (SRAM – Static RAM)
A statikus RAM áramkörök tárlócellája egy flip-flop, amely egy bit információ táro-

lását teszi lehetové. Egy memóriában annyi bitet tárolhatunk ahány tárolócellával ren-
delkezik, vagyis egy memória kapacitását tárlócelláinak száma határozza meg.

1. ábra MN ×  bites statikus RAM memória
a) különálló adat be- és kimenettel                   b) kétirányú adatbusszal
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A memóriaszervezés a tárolócellák csoportosításával függ össze. Így egy MN ×
bites RAM-ban (1. ábra) N különbözo címen M bites szavakat tárolhatunk. Egy memó-
riarekesz M cellából áll és a tárolócellák száma MN ⋅ szorzattal egyenlo. A memória-
gyártók alkalmazási szempotok szerint M=1, 4, 8, 16 bit hosszúságú szavak tárolására
alkalmas RAM áramköröket készítenek. Ha nagyobb kapacitású memóriára van szüksé-
günk, mint amelyet az adott MN ×  szervezésu RAM integrált áramkörrel elérhetünk,
akkor több kisebb kapacitású RAM-ot kell megfeleloképpen összekapcsolnunk.

A statikus RAM áramköröknél kétféle adatkivezetéssel találkozhatunk: egyeseknél az
adatbemenetek ( IND ) és az adatkimenetek ( OUTD ) külön vannak kivezetve, míg má-
soknál kétirányú adatátvitelre alkalmas háromállapotú adatvonalakat találunk. A kétirá-
nyú adatvonalak adatbeíráskor bemeneti állapotba kerülnek, kiolvasáskor pedig kimeneti
állapotba. Az 0122-n1-n AAAAA Λ  cím egy n-bites bináris szám, amellyel összesen

nN 2=  különbözo rekeszt címezhetünk meg. Az adatkiolvasás és az adatbeírás számá-
ra az WR /  )Write(Read/  olvasás/írás vezérlobemenet áll rendelkezésünkre. Olva-

sásnál, amikor WR / =1, a cím által kijelölt rekesz tartalmát az adatkimenetrol olvas-
hatjuk le. Írásnál, amikor WR / =0, az adatbemenetre helyezett adatot a megcímzett
rekeszben tároljuk. Abban az esetben, amikor az adatvonalakat közvetlenül egy mikro
processzor buszrendszeréhez szeretnénk kapcsolni, szerepet kap az OD (Output
Disable) kimenetletiltó vezérlobemenet. Ha OD=1, akkor az adatkimenetek, függetle-
nül az WR /  vezérlobemenet állapotától, a harmadik, nagy impedanciás állapotba

kerülnek. A CS  (Chip Select) chip-kiválasztó vezérlobemenettel több, kisebb kapacitá-
sú RAM integrált áramkört (chipet) kapcsolhatunk össze egy nagyobb kapacitású me-
mória megvalósítása végett. A RAM-chip csak akkor válik hozzáférhetové (olvashatóvá
és írhatóvá is), ha CS =0. Ellenkezo esetben, amikor CS =1, akkor az adatvonalak a
harmadik, nagy impedanciás állapotba kerülnek és a memória-chipbe, függetlenül a
többi vezérlojeltol, sem beírni, sem kiolvasni nem lehet.

Egy RAM vázlatos belso felépítését a 2. ábrán bemutatott hipotetikus 16×1 bites
RAM szemlélteti. A 4 bites 0123 AAAA  címmel összesen 1624 ==N  tárolócella

címezheto meg. A cellák egy négyzetes 4×4-es mátrixban vannak elhelyezve. A mátrix
cellái közül a megcímzettet két dekódoló választja ki. Az egyik az  X-címdekódoló,
amely a mátrix egyik sorát jelöli ki és ezért sordekódolónak is nevezik, míg a másik az
Y-címdekódoló, amely a mátrix egyik oszlopát jelöli ki és ezért ezt oszlopdekódolónak
is nevezik. A kijelölt sor és oszlop keresztezodésénél találjuk a megcímzett memória-
cellát. A négyzetes mátrixnál a két dekódoló azonos. Ebben az esetben mindketto „4-
bol 1” dekódoló. Egy ilyen dekódoló muködését, amely egy 2 bites bináris számot a „4-
bol 1” kóddá alakít át, már megismerhettünk a sorozatunk keretén belül (Firka 1999-
2000/4, 152-153). Általános esetben, a „K-ból 1” dekódoló a bemeneti k bites bináris
számot a K-ból 1 kóddá alakítja át, ahol kK 2= . A dekódoló K kimenete közül egyet
kivéve mind logikai 0. Azon az egy kimeneten találunk logikai 1-et, amelynek a sorszá-
ma megegyezik a bemenetre adott bináris szám értékével. A 2. ábrán bemutatott memó-
riánál az X-címdekódoló a cím 01 AA  bitjeit dekódolja, az Y-címdekódoló pedig a cím

23 AA  bitjeit. Például legyen 11010123 =AAAA , ebben az esetben a kijelölt X-
címvonal 11 =X , mivel 0101 =AA  és a kijelölt Y-címvonal 13 =Y , mivel

1123 =AA .
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2. ábra Statikus RAM (SRAM) belso vázlatos felépítése

Egy statikus MOS RAM tárolócella kapcsolását a 3. ábrán láthatjuk. A cella tulaj-
donképpen egy egyszeru RS flip-flop, amely hat n-csatornás MOS tranzisztorból áll
(lásd Firka 2000–2001/1, 8–9, 7. ábra). A flip-flop tárolásáért felelos áramköri részét 2T
és 5T  keresztbecsatolt tranzisztorok valamint 3T  és 6T  terhelotranzisztorok alkotják. A
vezérlést 1T  és 4T  tranzisztorok végzik. Az X címvonal által kijelölt sor összes cellái
közül csak abban az egyben vezethet 1T  vagy 4T , amely az Y címvonal által is ki van

jelölve. Az Y címvonal vezetésbe hozza a YD  és YD  adatvonalat kapcsoló 7T  ill. 8T
tranzisztort. Adatbeíráskor, amikor W=1, 9T  vezet és ezáltal IND  adatbemenet a meg-
címzett cella D pontjára kapcsolódik. Az adatbemenet a cellát vele azonos logikai szint-
re kényszeríti, tehát a cella átveszi a bemeneti információt. Beírás után, amikor W=0,

9T  lezár és a cella megorzi a felvett állapotot. Kiolvasáskor, amikor R=1, 10T  vezet és a

megcímzett cella D  pontja a OUTD  adatkimenetre kapcsolódik.
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3. ábra Statikus MOS RAM tárolócella

Az X=0 és Y=0 címvonalak keresztezodésénél található cellák esetében a 1T , 4T ,

7T  és 8T  tranzisztorok nem vezetnek. Ezért ezekbol a cellákból, sem kiolvasni sem
beírni nem lehet, vagyis nem hozzáférhetoek.

Az egynél több bites szavakat tároló RAM memóriánál egyidejuleg több, a szóban
levo biteknek megfelelo számú tárolócellát kell hozzáférhetové tenni. Ezek a cellák,
amelyek egy tárolórekeszt alkotnak, rendszerint egy sorban helyezkednek el.

A RAM memóriák további ismertetését sorozatunk következo részében folytatjuk.
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