Komputery
Z czego zbudowany jest
komputer?

Komputerowe opowieści

Koń, jaki jest, każdy widzi...”. Tak kie−
dyś, dawno temu w encyklopedii opisano
konia, jako rzecz powszechnie wszystkim
bajeczka dla
znaną. Teraz koni jest już bardzo mało,
córeczki
dużo mniej niż komputerów i możemy po−
wiedzieć: komputer, jaki jest, każdy widzi.
Może widzi, może nie, więc przyjrzymy mu
się dokładniej.
Należy jednak podkreślić jedno: w tym
artykule celowo nie opisujemy sprzętu
najbardziej nowoczesnego. Celowo spóź−
niamy się o jakiś rok w opisywaniu no−
wości. Powód tego jest prosty: tekst ten
przeznaczony jest dla osób zupełnie po−
czątkująch. Do nich komptery w najnowo−
cześniejszej konfiguracji nie trafiają częs−
to. Najnowsze osiągnięcia techniki kopu−
terowej opiszemy więc na końcu tego cyk−
lu artykułów.
Oto płyta czołowa komputera. Oczywiś−
Już na pierwszy rzut oka można stwier− cie ten pokazany na fotografii 1 jest tylko
dzić, z jakich elementów składa się kom− przykładem, różne bywają typy obudów,
puter, a właściwie kompletny system poziome, pionowe (tzw. “Tower”, po an−
komputerowy, widoczny na winiecie:
gielsku “wieża”), małe i duże. Ale zawsze
1. Jednostka centralna, to ta prosto− będą się w nich znajdować elementy, któ−
kątna skrzynka;
re widzisz na fotografii.
2. Monitor, taki telewizorek stojący
Po lewej stronie płyty czołowej znajdu−
najczęściej na obudowie jednostki cent− ją się najczęściej dwa przyciski: TURBO
ralnej;
i RESET. Pierwszy z nich służy do przełą−
3. Klawiatura;
czania szybkości pracy komputera i z re−
4. Myszka (która w tej chwili gdzieś się guły jest na stałe ustawiony na Turbo.
schowała);
Drugi przycisk, tzw. “twardy reset”, służy
5. I co jest bardzo ważne: drukarka. do zerowania systemu, np. w przypadku
Jeżeli komputer ma służyć do czegokol− kiedy komputer “zawiesi się”, czyli nie
wiek więcej niż do zabawy, musi koniecz− reaguje na polecenia wydawane za
nie mieć podłączoną drukarkę!
pośrednictwem klawiatury czy myszy. Na−
Oczywiście, elementów widocznych ciśnięcie tego przycisku daje efekt iden−
z zewnątrz system komputerowy może tyczny z wyłączeniem i ponownym włącze−
mieć więcej, ale zajmiemy się nimi póź− niem komputera do sieci, jest natomiast
niej.
znacznie dla komputera “zdrowsze”. Przy
Do środka monitora nie będziemy za− okazji chciałbym poruszyć bardzo ważny
glądać. Nie ma tam nic ciekawego, a mo− temat: wyłączania urządzeń elektronicz−
że nas prąd kopnąć. Wystarczy wiedzieć, nych z sieci! Współczesne urządzenia
że monitor może być monochromatyczny elektroniczne zbudowane na półprzewod−
(obecnie z reguły są to monitory czarno− nikach nie zużywają się podczas pracy!
białe) lub kolorowy i że podobnie jak tele− Jeżeli coś może im zaszkodzić, to częste
wizor posiada gałki
ich włączanie i wy−
do regulacji jasnoś−
łączanie. Po włą−
Pamiętaj: jak najrzadziej
ci i kontrastu i wy−
czeniu
jakiegoś
wyłączaj komputer z sieci!
łącznik.
urządzenia do sie−
Klawiatury i myszki także nie ma sen− ci jego elementy nagrzewają się a po wy−
su otwierać. Nie posiadają one żadnych łączeniu stygną. Takie częste zmiany
elementów regulacyjnych, a jak działają − temperatury mogą być niekiedy dla pół−
wie każdy. Niemniej o tych dwóch urza− przewodników szkodliwe. Wyłączać nale−
dzeniach wspomnimy jeszcze w dalszej ży monitor, urządzenia posiadające ele−
części artykułu.
menty ruchome (np. niektóre magnetofo−
Drukarka to bardzo ważne urządzenie ny).
i dużo należy o niej wiedzieć. Ale drukar−
Po tej ważnej dygresji przechodzimy do
kami zajmiemy się w jednym z następ− dalszego oglądania przodu komputera.
nych rozdziałów.
Obok dwóch opisanych przycisków zna−
jduje się najczęściej otwór na kluczyk,
Jednostka centralna
którym możesz zabezpieczyć dostęp do
Teraz weźmiemy się za sam komputer, komputera. Jest to pic na wodę, kluczyk
za jednostkę centralną. Ale zanim go roz− ten blokuje jedynie klawiaturę (myszka
kręcimy, obejrzyjmy go sobie z zewnątrz.
funkcjonuje dalej) a otworzyć taki zamek
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część 3
można kawałkiem drutu. Istnieją dużo,
dużo lepsze metody zabezpieczania kom−
putera przed intruzami!
Niedaleko przycisków znajdują się kon−
trolki LED, najczęściej trzy. Pierwsza syg−
nalizuje włączenie komputera, druga pra−

CD−ROM

stacja 5,25"

stacja 3,5"

Fot. 1.
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cę w trybie TURBO, trzecia zapala się przy
Odwracamy teraz komputer, zobaczy−
zapisywaniu lub odczytywaniu czegoś my, co ma z tyłu (fot. 2).
z twardego dysku. W nowszych obudo−
Pierwszym elementem, który od razu
wach, takich jak widoczna na zdjęciu, in− rzuca się w oczy, jest wentylator. Ma on
stalowane są wyświetlacze wskazujące ważne zadanie: chłodzenie zasilacza
aktualną częstotliwość zegara procesora. komputera, który podczas pracy bardzo
Po prawej stronie przedniej ścianki się nagrzewa. Ustawiając komputer nale−
obudowy znajdują się, najczęściej dwie, ży bardzo uważać, aby nie zasłonić czymś
stacje dysków. Zawsze jest tam stacja wentylatora. Nic się wprawdzie nie uszko−
3,5", natomiast stacje dysków 5,25" wy− dzi, ale jeżeli zasilacz się przegrzeje, to
chodzą już z użytku
komputer wyłączy
i montuje się je nie−
się bez żadnego
Wszelkie manipulacje
kiedy, na wszelki
uprzedzenia.
wewnątrz komputera
wypadek. Obok sta−
Obok zasilacza
cji może, a nawet
znajdują
się dwa
wykonujemy przy wyłączonym
powinien znajdować
gniazda.
Jedno
zasilaniu!
się czytnik CD ROM
służy do zasilania
(najnowocześniej−
komputera
prą−
szego rodzaju dyskietek). Nie może on dem z sieci, a do drugiego podłączamy
jednak zapisać informacji na CD ROMie, monitor. To był dobry pomysł: zasilanie
do tego służą specjalne urządzenia.
monitora poprzez komputer! Dzięki temu,
Najczęściej na obudowie widoczne są wyłączając komputer nie musimy już pa−
jeszcze “zaślepki” zamykające otwory do miętać o wyłączeniu monitora. Dobrą
montowania kolejnych stacji.
praktyką jest dorobienie sobie dodatko−
wego kabla z rozgałęziaczem, do którego
możemy podłączyć nie tylko monitor, ale
monitor
i drukarkę. Wtedy wyłączając komputer
wyłączamy jednocześnie cały system.
Na dole tylnej ścianki obudowy znajdu−
je się gniazdko do podłączania klawiatu−
ry. Jest umieszczone dość głęboko, i wło−
żenie wtyczki może sprawiać pewne kło−
poty. Należy zawsze robić to delikatnie,
220V
z wyczuciem.
wentylator
Po lewej stronie tylnej ścianki obudo−
wy znajdują się otwory na karty rozsze−
rzeń systemu. Najczęściej tylko część
z nich jest wykorzystana, pozostałe są za−
ślepione metalowymi blaszkami. W zaję−
tych przez karty otworach widoczne są
rozmaite gniazda. Ich ilość i rodzaj zależy
od aktualnej konfiguracji komputera.
Tych gniazd musi być co najmniej trzy.
Pierwsze od lewej przeznaczone jest
do podłączenia monitora. Dwa pozostałe
to gniazdo portu równoległego, dla dru−
karki i gniazdo portu szeregowego − mysz−
ki.
klawiatura

drukarka

Dość już czasu poświęciliśmy na oglą−
danie komputera z zewnątrz. Najwyższy
czas zaopatrzyć się w śrubokręt i korzys−
tając z tego, że Szef nie widzi co wypra−
wiamy z firmowym sprzętem, rozkręcić to
pudło.
Obudowy komputerów otwierają się
rozmaicie, czasami wystarczy tylko nacis−
nąć dwa guziki i podnieść pokrywę, innym
razem trzeba odkręcić parę śrub. W każ−
dym razie zawsze jest to czynność dzie−
cinnie prosta. Pamiętaj tylko, że wszelkie
manipulacje wewnątrz komputera wyko−
nujemy przy wyłączonym zasilaniu.
Otwieramy komputer i co widzimy we−
wnątrz: kompletny chaos, straszliwy bała−
gan. Jakieś skrzynki, niesamowita ilość
kabli, zupełnie nie wiadomo, jak się
w tym wszystkim połapać. Zaraz jednak
poradzimy z tym sobie. A więc po kolei:
U góry widzimy zasilacz. Dostarcza on
prądu o niskim napięciu, potrzebnego do
pracy całego systemu. Od zasilacza gru−
be, kolorowe wiązki przewodów prowadzą
do płyty głównej, do stacji dysków i dys−
ków twardych, zaopatrując je w prąd.
Poniżej zasilacza widzimy najczęściej
stację dysków 5.25" i wiemy, że pod nią
zamontowane są twarde dyski i niekiedy
CD ROM.
Po lewej stronie obudowy widzimy
ustawione pionowo, przykręcone pojedyn−
czymi śrubkami do tylnej części obudowy,
karty rozszerzeń. Jest ich niekiedy dość
dużo, ale przeznaczenia niektórych z nich
możemy się od razu domyślić.
Karta zamontowana najczęściej jako
pierwsza z lewej, do której nie dochodzą
żadne kable i mająca z tyłu jedno, 9−sty−
kowe gniazdo to karta graficzna, obsłu−
gująca monitor (fot. 3). Musi ona znajdo−
wać się w każdym komputerze, niezależ−
nie od jego konfiguracji.
Karta, od której szerokie taśmy prze−
wodów prowadzą do wszystkich stacji
dysków i dysków twardych to z pewnoś−
cią sterownik dysku twardego (HDD Cont−
roller), obsługujący także stacje dysków

myszka

monitor

karta muzyczna

Fot. 2.

Fot. 3. Karta graficzna.
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daczami karty dźwiękowej nie należy tego
głośniczka demontować. W przypadku
awarii komputera BIOS (o roli BIOSu po−
mówimy później) za jego pośrednictwem
zgłasza rodzaj uszkodzenia. Są też tam
przyciski i diody LED opisane już uprzed−
nio.
Bierzemy teraz śrubokręt i usuwamy
wszystkie karty, aby dobrać się do naj−
ważniejszej części − płyty głównej (fot. 6
i 7). Jak widzisz, demontaż komputera
był niesłychanie prosty, w parę minut mo−
żemy cały komputer rozłożyć i np. wymie−
nić całą płytę główną.
Znasz już teraz wszystkie elementy
konstrukcji komputera. Jeszcze raz wy−
mienię te najważniejsze i podam Ci ich
najistotniejsze cechy.

Fot. 4. Sterownik dysków.

elastycznych (fot. 4). Bardzo często ta
karta ma z tyłu dwa gniazda: jedno 25−
stykowe to port równoległy dla drukarki
i drugie, 9−stykowe − port szeregowy dla
myszki ponieważ dla oszczędności miejs−
ca dwa porty wbudowuje się często do
sterownika dysku twardego. W kompute−
rach wykorzystujacych nowoczesne płyty
główne karta sterownika dysku twardego
już nie występuje, ponieważ sterownik
ten został obecnie wbudowny w płytę.
Jeżeli jakaś mała karta ma z tyłu dwa
gniazda, takie jak wyżej opisane i nie do−
chodzą do niej żadne przewody to
prawdopodobnie jest to karta Multi I/O
(Multi Input/Output − wiele wejść/wyjść),
zawierająca port szeregowy i równoległy.
Ta karta obecnie jest także rzadko stoso−
wana, ale bywaja sytuacje, kiedy trudno
się bez niej obejść.
Karta mająca z tyłu dwa malutkie
gniazdka, takie jak w magnetowidzie, to
sterownik CD ROM. Odchodzi od niej sze−
roki, płaski przewód taśmowy idący do
napędu CD ROM. I ta karta podzieli w naj−
bliższej przyszłości los sterownika dysku

Fot. 5. Karta dźwiękowa.
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twardego. Współczesnie produkowane
napędy CD mogą być traktowane przez
system jako kolejny dysk twardy i stero−
wane z kontrolera umieszczonego na pły−
cie głównej. Istnieje także rozwiązanie po−
legajace na dołączeniu CD ROMa do karty
dźwiękowej.
Ostatnią kartą, o której dzisiaj wspo−
mnimy, jest karta dźwiękowa (fot. 5). Do
niedawna była ona luksusem, dzisiaj sta−
je się standardem. Rozpoznać ją można
po dużej ilości gniazdek umieszczonych
na tzw. “śledziu”, czyli blaszce mocującej
kartę do tylnej ścianki obudowy kompute−
ra. Są to gniazdka służące do dołączenia
wzmacniacza, słuchawek, mikrofonu i in−
nych elementów audio.
Inne typy kart występują w kompute−
rach stosunkowo rzadko i zajmiemy się
nimi później.
Po lewej stronie, przy samej przedniej
ścianie widzimy zamontowany głośniczek,
z którego czasami wydobywają się żałos−
ne piski, szumnie nazywane dźwiękiem
komputera IBM PC. Jednak nawet w przy−
padku kiedy jesteśmy szczęśliwymi posia−

Mikroprocesor
Mikroprocesor jest centralnym punk−
tem komputera i jak łatwo się domyślić,
bardzo wiele od niego zależy. Najważniej−
szą dla nas cechą mikroprocesora jest je−
go szybkość. Pierwsze mikroprocesory
komputerów IBM PC pracowały z szybkoś−
cią 4,7MHz, wyznaczoną przez częstotli−
wość sygnału zegarowego. W miarę roz−
woju techniki mikroprocesory stawały się
coraz szybsze. W chwili obecnej ich szyb−
kość znacznie przekracza 100MHz. Potra−
fią one wykonać niewyobrażalną dla czło−
wieka ilość operacji na sekundę − ponad
sto milionów!. Jako ciekawostkę mogę Ci
podać, że wielkie, budowane głównie dla
celów wojskowych komputery pracują
z szybkością do 20GHz − 20 miliardów
operacji na sekundę!
Wracając do naszego poczciwego IBM
PC − jest oczywiste, że im szybszy masz
procesor, tym lepiej, tym szybciej kompu−
ter wykona zadaną mu pracę. Początko−
wo mikroprocesory były montowane na
stałe w płycie głównej i przy wymianie
procesora na szybszy wymieniało się ca−
łą, dość kosztowną płytę. Na szczęście
obecnie
procesory
umieszczone
są
w specjalnych podstawkach i ich wymia−
na sprowadza się do prostej czynności
wyjęcia z podstawki jednej kostki i zało−
żenia drugiej.
W komputerach IBM PC instalowano
kolejno następujące typy mikroproceso−
rów firmy INTEL: 8086 (PC XT), 80286
(PC AT), 80386, 80486 i ostatnio PEN−
TIUM,
o szybkości
przekraczającej
100MHz! Dwa pierwsze typy mi−
kroprocesorów mają już znaczenie wy−
łącznie historyczne, chociaż wyposażony
w nie komputery nadają się jeszcze do
prostych prac, np. do pisania nieskompli−
kowanych tekstów.
Pamięć RAM
Kolejnym, niezmiernie istotnym ele−
mentem komputera jest jego pamięć.
Jest to miejsce, w które komputer ładuje
programy, tymczasowo przechowuje da−
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Fot. 6. Płyta główna 486 z LocalBus.
ne. Oczywiste jest, że im większa pamięć
tym lepiej. Pierwsze IBM PC, PC XT posia−
dały pamięć nie większą niż 512kB. Po−
czątkowo wydawało się, że to bardzo du−
żo. Jednak rozwój oprogramowania po−
stępował szybko naprzód i już następny
model, PC AT posiadał standardowo pa−
mięć 640kB z możliwością jej rozszerze−
nia do 2048kB. (Zastanów się skąd wzię−
ła się taka dziwna liczba, dlaczego nie
równe 2000? Jeżeli nie wiesz to weź kal−
kulator, napisz 2, potem * i naciskaj kla−
wisz =, aż na wyświetlaczu coś zoba−
czysz.) Obecnie przyjmuje się, że do do−
mowych zastosowań komputera, pisania
tekstów, pracy z WINDOWS absolutnym
minimum jest 4096kB (zwykle piszemy
w skrócie 4MB). Jest to jednak rzeczywiś−
cie minimum, o żadnej poważniejszej pra−
cy nie może być mowy, a nawet zdecydo−
wana większość obecnie produkowanych
i tak przez Ciebie lubianych gier nie da
się w ogóle uruchomić. Oczywiście zgod−
nie z przyjętą przez IBM zasadą wszystkie
operacje rozszerzania pamięci wykonuje−
my wyjmując jedne kostki z podstawek
i wkładając inne. Wyjaśnienia wymaga
jeszcze skrót RAM.
Karta graficzna
Karta graficzna jest kolejnym bardzo
ważnym składnikiem systemu kompute−
rowego! Od rodzaju karty graficznej i oczy−
wiście podłączonego do niej monitora za−
leży nasz komfort pracy i stan naszych
oczu. Pierwsze komputery IBM PC wypo−
sażone były w kartę graficzną CGA (Color

Graphic Adaptor). Jak sama nazwa wska−
zuje była to karta kolorowa, mogąca
współpracować zarówno z monitorem ko−
lorowym jak i monochromatycznym. Była
to karta bardzo nędznej jakości, miała
bardzo małą rozdzielczość (Rozdzielczość
jest to ilość linii jakie możemy wyświetlić
na 1 cm ekranu monitora. Jasne, że im

karta i monitor lepsze, tym rozdzielczość
większa). i dysponowała zaledwie 4 kolo−
rami. Prawdę mówiąc, nie nadawała się
do niczego! Kolejną kartą graficzną zasto−
sowaną w komputerach IBM PC była kar−
ta Hercules. Posiadała ona dużo większą
rozdzielczość niż CGA, ale była kartą mo−
nochromatyczną, co bardzo utrudniało
pracę (a niemal całkowicie uniemożliwia−
ło zabawę!). Dopiero opracowanie karty
EGA (Enhanced Graphic Adaptor) a na−
stępnie kart VGA i SVGA na dobre rozwią−
zało sprawę wyświetlania przez kompute−
ry informacji na ekranie. W chwili obecnej
karty CGA i Hercules dawno wylądowały
w muzeum, a standardem jest karta VGA
i SVGA. Karty te posiadają ogromną roz−
dzielczość i mogą wyświetlać tysiące
kolorów. Karty te posiadają własny proce−
sor i pamięć, co odciąża procesor i pa−
mięć komputera. Wiele współcześnie pro−
dukowanych programów współpracuje je−
dynie z tymi kartami (nie można ich uru−
chomić, jeżeli mamy zainstalowaną kartę
CGA lub Hercules). Istnieją jeszcze inne
karty graficzne i monitory, dużo lepsze niż
VGA i SVGA. Są one jednak bardzo kosz−
towne i znajdują zastosowanie jedynie
w pracach specjalistycznych, np. w ani−
macjach komputerowych.
O następnych ważnych elementach
komputera: dysku twardym i CD−ROMie,
opowiem w następnym odcinku.
Zbigniew Raabe
współpraca: Basia Raabe

Fot. 7. Płyta główna Pentium.
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tera jest natomiast stacja dysków elas−
tycznych 3.5". Pojemność nowoczesnych
dyskietek
3.5"
wynosi
najczęściej
1.44MB, można więc na nich zapisać
dość dużo informacji. Dyskietki 3.5" są
znacznie mniej wrażliwe na uszkodzenia
niż dyskietki 5.25" co zapewnia większe
bezpieczeństwo przechowywanych infor−
macji. Dobrą praktyką jest przepisywanie
na dyskietkę ważnych plików danych. Na−
leży to robić zawsze po zakończeniu pra−
cy. Nowe, kupione w sklepie dyskietki nie
nadają się jeszcze do zapisywania da−
nych. Należy je poddać tzw. formatowa−
niu. Podczas formatowania stacja dys−
ków sprawdza powierzchnię dyskietki
i dzieli ją na tzw. sektory. To trochę tak,
jakbyś liniowała papier przygotowując go
do pisania.

Dysk twardy
Zasada działania dysku twardego
(HDD − Hard Disk Drive) jest bardzo po−
dobna do zasady działania znanej Ci sta−
cji dysków elastycznych (FDD − Floppy
Disk Drive). Różnica polega na tym, że
wbudowana w HDD “dyskietka” jest nie−
wymienna. Wykonana jest, a właściwie
wykonane są, ponieważ wewnątrz dysku
twardego jest takich “dyskietek” kilka,
z twardego materiału. Przez cały czas pra−
cy komputera wirują one z ogromną pręd−
kością, a głowice zapisujące i odczytują−
ce dane umieszczone są bardzo blisko
ich powierzchni. Pojemność dysku twar−
dego jest nieporównywalnie większa niż
dyskietek. Już pierwsze dyski twarde mia−
ły pojemność 20MB podczas gdy ówczes−
ne dyskietki zaledwie 360kB. Także szyb−
kość zapisywania danych jest nieporów−
nywalna. Zapis danych na HDD trwa naj−
częściej ułamki sekund. Wnętrze dyski
twardego pokazano na fot. 8. Ale uwaga!
Lepiej nigdy nie patrz, jak twój twardy
dysk wygląda w środku, chyba że chcesz
wyrzucić go na śmietnik.
Obecnie dysk twardy jest absolutnie
nieodzownym wyposażeniem komputera.
Większość programów używanych obec−
nie nie dałaby się w ogóle uruchomić
z dyskietek.
Dyski twarde o pojemności 20MB to
już historia. Same tylko Windows 3.1 za−
jmują na dysku ok. 18MB! Obecnie przy−
jmuje się, że dla przeciętnego użytkowni−
ka komputera minimalna pojemność dys−
ku powinna wynosić 640MB a jeszcze le−
piej 1GB. Produkowane są już dyski twar−
de o pojemności do 3GB, są jednak jesz−
cze bardzo drogie.
W komputerze możemy umieścić na−
wet kilka dysków twardych. Tak jak
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w przypadku każdego elementu systemu,
zakładanie dysku twardego sprowadza
się do przykręcenia kilku śrubek i włoże−
nia w gniazdka kilku wtyczek (oczywiście
trzeba też zmienić tzw. setup, ale o tym
później).
Zarówno na dyskietkach jak i na dysku
twardym informacja zapisywana jest po−
dobnie
jak
dźwięk
na
taśmie
magnetofonowej. W ogromnym uprosz−
czeniu można to następująco opisać:
podczas zapisywania głowica stacji prze−
suwając się nad powierzchnią dyskietki
magnesując ją w miejscach gdzie ma być
zapisana “1”. Przy odczycie głowica prze−
chodząc nad takim miejscem wytwarza
prąd, czyli odczytuje też “1”.
Stacje dysków elastycznych
Dyskietki, kiedyś podstawowy nośnik
informacji, odgrywają coraz mniejsze zna−
czenie. Obecnie używane są właściwie
tylko do przenoszenia danych z jednego
komputera do drugiego i do robienia za−
pasowych kopii danych. Na dyskietkach
dostarczane jest też przez producentów
oprogramowanie. Są to tak zwane dys−
kietki instalacyjne, które po zainstalowa−
niu programu nie są już w zasadzie wię−
cej używane.
Obecnie istnieją dwa rodzaje stacji
dysków elastycznych: stacje na dyskietki
5.25" i 3.5". Dyskietki 5.25", nietrwałe,
bardzo łatwe do uszkodzenia, wychodzą
już z użycia. Jedynie nieliczni producenci
dostarczają oprogramowanie na takich
dyskietkach a stosowanie ich do zapisy−
wania własnych danych nie ma najmniej−
szego sensu. Dlatego też stację dysków
5.25" można mieć w komputerze jedynie
na wszelki wypadek.
Nieodzownym wyposażeniem kompu−

CD ROM
Pod tym skrótem kryje się nazwa naj−
nowocześniejszego nośnika do zapisywa−
nia informacji − Compact Disk Read Only
Memory. CD ROM jest to jakby stacja dys−
ków używająca zamiast znanych już Ci
dyskietek z nośnikiem magnetycznym,
płyt kompaktowych. Są to płyty z wyglądu
identyczne z tymi, których używasz
w Twoim odtwarzaczu kompaktowym. Po−
jemność takich płyt jest ogromna, ale ma−
ją one jedną wadę: można z nich tylko od−
czytywać informacje (Read Only!), a nie
można niczego zapisać. Dlatego też płyty
CD ROM nadają się jedynie do przechowy−
wania programów i stałych, niezmiennych
danych. Wadę tą całkowicie rekompensu−
je ich ogromna pojemność. Na maleńkiej,
dość już taniej płytce możemy pomieścić
tyle informacji co na sporym dysku twar−
dym. Także szybkość odczytywania da−
nych, ciągle zwiększana przez producen−
tów, jest obecnie zupełnie zadawalająca.
Dlatego więc pierwszym zastosowaniem
płyt CD ROM były stałe bazy danych, prze−
de wszystkim encyklopedie multimedial−
ne i wielkie słowniki. Wyobraź sobie, że
posiadasz komputer z CD ROM i płytę
z encyklopedią multimedialną, a potrze−
bujesz informacji o słoniach. Nie tylko na−
tychmiast odnajdujesz w wielotomowej
encyklopedii potrzebne Ci hasło, ale po
przeczytaniu wielostronicowego artykułu
o słoniach możesz usłyszeć jakie dźwięki
one wydają i obejrzeć krótki film o ich ży−
ciu.
W chwili obecnej CD ROM staje się
nieodzownym wyposażeniem komputera.
Na płytach CD oferowane są już nie tylko
encyklopedie i słowniki, ale i zwykłe op−
rogramowanie użytkowe, a nawet wspa−
niałe gry.
Jeszcze jedna ciekawostka: kompute−
rowych płyt CD nie możesz oczywiście od−
czytać na domowym odtwarzaczu kom−
paktowym. Natomiast dyski z nagraną
muzyką znakomicie można odtwarzać
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przy pomocy komputera. Na obudowie
stacji CD ROM znajduje się gniazdko, do
którego można podłączyć słuchawki. Zaś
karta sterownika CD ROM posiada wy−
jście, do którego można podłączyć dowol−
ny wzmacniacz lub “wieżę”, tak jak się do
nich podłącza normalny odtwarzacz kom−
paktowy. Oczywiście słuchanie muzyki
nie przeszkadza w normalnym korzysta−
niu z komputera. Po włączeniu muzyki po−
wracamy do pracy i w każdej chwili może−
my ją na chwilę przerwać, aby wybrać inny
utwór.
Wiesz już prawie wszystko o elemen−
tach z jakich składa się komputer IBM
PC. Teraz pora dowiedzieć się, jak współ−
pracują one ze sobą.
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