Komputery
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 ów−
czesne dyskietki zaledwie 360kB. Także
szybkość zapisywania danych jest niepo−
równywalna. Zapis danych na HDD trwa
najczęściej ułamki sekund. Wnętrze
dysku twardego pokazano na fotografii.
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
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 magneto−
fonowej. W ogromnym uproszczeniu moż−
na to następująco opisać: podczas zapi−
sywania głowica stacji, przesuwając się
nad powierzchnią dyskietki, magnesuje ją
w miejscach, gdzie ma być zapisana “1”.
Przy odczycie głowica przechodząc nad
takim miejscem wytwarza prąd, czyli od−
czytuje 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
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część 4
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−
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.
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 Ci już
dyskietek z nośnikiem magnetycznym
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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 tę 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 dźwię−
ki wydają i obejrzeć krótki film o ich życiu.
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−

Karta sieciowa.
czytać na domowym odtwarzaczu kom−
paktowym. Natomiast dyski z nagraną
muzyką znakomicie można odtwarzać
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.
Sieć
Inne typy kart niż wymienione w pop−
rzednim odcinku występują w kompute−
rach stosunkowo rzadko i zajmiemy się
nimi później. Warto jeszcze wspomnieć
o jednym rodzaju karty: karcie sieciowej.
W zastosowaniach “domowych” nie bę−
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dzie ona raczej do niczego potrzebna, na−
tomiast przy zastosowaniach profesjonal−
nych nabiera coraz większego znaczenia.
Umożliwia ona połączenie wielu kompute−
rów w jeden, współpracujący ze sobą sys−
tem. Najlepszym przykładem takiego sys−
temu jest znana Ci redakcja pism AVT.
Bez połączenia ze sobą kilkunastu kom−
puterów nasza praca nie byłaby w ogóle
możliwa! Sieć nie tylko umożliwia nam
szybką wymianę informacji pomiędzy
komputerami, ale także korzystanie z jed−
nej drukarki. Gdyby każdy komputer pra−
cował niezależnie, to musiałby mieć włas−
ną drukarkę laserową i koszt takiego sys−
temu byłby astronomiczny. W naszym
przypadku do drukarki ma dostęp każdy
użytkownik sieci, nawet ten, który znajdu−
je się w innym pomieszczeniu lub nawet
na innym piętrze. Podobnie jest w innych
przedsiębiorstwach czy urzędach. O sie−
ciach komputerowych jeszcze wspomni−
my, a na razie polecam Ci zapoznać się
z wieloma artykułami zamieszczanymi
w pismach AVT dotyczącymi największej
sieci komputerowej na świecie − Interne−
towi.
Wiesz już prawie wszystko o elemen−
tach, z jakich składa się komputer IBM
PC. Teraz pora dowiedzieć się, jak współ−
pracują one ze sobą.
Zbigniew Raabe
współpraca: Basia Raabe
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Drukarki
Prawie zawsze ostatecznym efektem
naszej pracy przy komputerze ma być
tekst lub rysunek wydrukowany na papie−
rze. Dlatego drukarka jest nieodzownym
elementem każdego systemu komputero−
wego. Różne typy drukarek różnią się bar−
dzo pomiędzy sobą, zarówno sposobem
działania jak i jakością uzyskiwanych wy−
druków. W chwili obecnej szeroko stoso−
wane są trzy typy drukarek.
Drukarki igłowe
Drukarki igłowe są najtańsze, o naj−
prostszej budowie lecz o najgorszej ja−
kości druku. Zasada ich działania jest
stosunkowo prosta. Najistotniejszą częś−
cią drukarki jest głowica, umieszczona na
precyzyjnie wykonanej szynie i mogąca
przesuwać się w poprzek arkusza papie−
ru. Pomiędzy głowicą i papierem przesu−
wa się taśma barwiąca. Z przodu głowicy
umieszczone jest w pionowym rzędzie
9 stalowych pręcików − igieł. Każda igła
połączona jest z małym elektromagne−
sem, powodującym że we właściwych mo−
mentach igły uderzają poprzez taśmę
w papier, drukując punkty składające się
następnie na literę lub rysunek.
Drukarka taka pracuje bardzo wolno
i nieprzyjemnie hałasuje. Największą jed−
nak wadą drukarki igłowej jest to, że ja−
kość druku i tak bardzo niska, maleje
w miarę zużywania się taśmy. Gdybyśmy
na takim sprzęcie chcieli wydrukować np.
200−stronicową książkę, to pierwsze stro−
ny wyszłyby jako tako, ale na ostatnich
prawie nic nie byłoby widać.
Obecnie te drukarki kupowane są jedy−
nie ze względu na niską cenę i właściwie
nie nadają się do poważnej pracy.
Pewnym udoskonaleniem tych druka−
rek był ich wariant 24−igłowy. Jakość dru−
ku była w nich nieporównywalnie lepsza,
ale pozostałe wady nie zostały oczywiście
usunięte. Drukarki 24−igłowe, znacznie
droższe od 9−igłowych, nie wytrzymują
obecnie konkurencji ze strony drukarek
atramentowych.
Drukarki atramentowe
Drukarki atramentowe są zbudowane
podobnie do igłowych. Zasadnicza różni−
ca polega na tym, że w głowicy zamiast
igieł umieszczone są maleńkie otworki,
przez które wystrzeliwane są maleńkie
kropelki atramentu. W jednym rzędzie
o wysokości ok. 0.5 cm takich otworków
umieszczonych jest 40, dzięki czemu roz−
dzielczość wydruku, decydująca o jego
wyglądzie, jest ogromna! Jakość druku,
jednakowa przez cały czas pracy, nie
ustępuje tu drukowi drukarki laserowej.
Drukarka pracuje bardzo szybko i prawie
bezdźwięcznie. Jedynymi jej wadami jest
dość wysoka cena i duże koszty eksploa−
tacyjne (koszt zapasowych pojemników

z atramentem). Drukarka atramentowa
jest idealnym sprzętem dla małych firm
i dla wszystkich, którym zależy na elegan−
ckim wyglądzie ich prac.
Pracując na tym typie drukarki musisz
pamiętać o trzech ważnych sprawach:
1.Drukarki atramentowej nigdy nie wolno
wyłączyć z sieci podczas pracy i tak zo−
stawić! Grozi to zaklejeniem zaschnię−
tym atramentem mikroskopijnych otwo−
rów w kosztownej głowicy.
2.Wydruki są bardzo wrażliwe na wilgoć!
3.Należy używać tylko papieru wysokiej
klasy.
Drukarki laserowe
Najwyższą jakość reprezentują obec−
nie drukarki laserowe. Laser to urządze−
nie wysyłające promień światła o bardzo
małej, mierzonej w tysięcznych częściach
milimetra średnicy i ogromnej mocy.
Zasada konstrukcji drukarek lasero−
wych jest zupełnie odmienna od opisywa−
nych wyżej. W drukarce laserowej pro−
mień lasera jak gdyby rysuje potrzebny
obraz na obracającym się szybko bębnie.
Następnie ten bęben posypywany jest
czarnym proszkiem, który przykleja się do
niego w miejscach naświetlonych przez
laser. Następnie obraz odbijany jest na
papierze. Wszystko to odbywa się
z ogromną szybkością. Drukarki laserowe
mogą drukować w tempie do 60 stron na
minutę. Jakość druku jest znakomita.
Niestety, sprzęt ten jest bardzo kosztow−
ny, a i koszty eksploatacyjne (toner, czyli
proszek barwiący papier) są dość wyso−
kie.
Wszystkie omówione wyżej typy druka−
rek mają wspólne cechy:
− Mogą pracować w trybie tekstowym,
wykorzystując własny zestaw znaków
lub w trybie graficznym, drukując dowol−
ne znaki czy rysunki. Z zasady w trybie
graficznym drukarki pracują dużo wol−
niej.
− Posiadają własną pamięć, do której
komputer przesyła kody sterujące. Dla−
tego też nie zdziw się, kiedy program,
np. edytor tekstowy, zgłosi o zakończe−
niu drukowania a drukarka pracuje na−

Drukarka igłowa.

52

E LEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 1/97

