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Urządzenia zewnętrzne 

Dlaczego nie łączymy urządzeń 
peryferyjnych bezpośrednio z 
magistralą systemową: 
 
• szybkość transferu danych 

do/z urządzeń peryferyjnych 
jest o wiele mniejsza niż w 
przypadku pamięci czy 
procesora  

 
• urządzenia peryferyjne 

wykorzystują często inne 
formaty danych i długości 
słowa niż komputery  



 Moduł we/wy - rodzaje działań 

• Funkcjonalnie podobny do pamięci (dwie operacje: zapis i 
odczyt) 

• Wyjście 

– odbierz dane z komputera 

– wyślij dane do urządzenia peryferyjnego 

• Wejście 

– odbierz dane z urządzenia peryferyjnego 

– wyślij dane do komputera 

 



Urządzenia zewnętrzne 



Urządzenia zewnętrzne 

• Sygnały sterujące – określają jaką funkcję ma spełnić 
urządzenie ODCZYT/ZAPIS 

• Sygnały stanu – wskazują gotowość urządzenia do przesyłania 
danych GOTOWOŚĆ/BRAK GOTOWOŚCI 

• Przetwornik –zamienia sygnał elektryczny wyrażony np. w 
jednostkach napięcia na liczby binarne 

• Bufor – umożliwia czasowe przechowywanie danych 
przenoszonych pomiędzy modułem we-wy a otoczeniem 
zewnętrznym 
 



Urządzenia zewnętrzne 

Liczba urządzeń zewnętrznych które mogą współpracować z komputerem jest bardzo duża. 
Producenci sprzętu peryferyjnego oferują coraz nowe rozwiązania w dużej liczbie typów 
sprawiając że współczesny użytkownik decydując się np. na zakup monitora komputerowego 
do wyboru ma dziesiątki marek i setki modeli. 
 
Wybrane urządzenia peryferyjne: 

• monitory, CRT oraz LCD,  
różne przekątne obrazu 

• Klawiatury i myszy:  
tradycyjne i multimedialne,  
przewodowe i bezprzewodowe 

• Skanery: ręczne i stacjonarne • Głośniki komputerowe • Projektory  
multimedialne 



Urządzenia zewnętrzne 
Drukarki komputerowe, ze względu na kolor druku: kolorowe oraz czarno-białe. 
Ze względu na technologię druku: 

• igłowe (stosowane do druku 
wielokopiowego np. faktury) 

• drukarki termiczne, stosowane np. w kasach fiskalnych 
• drukarki mozaikowe stosowanych w elektronicznych 
maszynach do pisania. 

• Plotery, wielkoformatowe drukarki 
laserowe lub atramentowe, 
stosowane np. do druku 
dokumentacji CAD 

• atramentowe, powszechnie  
stosowane, tani druk w kolorze 
w porównaniu do drukarek  
laserowych. 

• Laserowe, zastosowanie biurowe. Niski koszt druku czarnych 
kopii lecz drogi druk w kolorze. Szybkie i ciche 



 Urządzenia zewnętrzne 

• aparaty cyfrowe 

Oraz wiele innych urządzeń takich jak: 
• zewnętrzne napędy nośników danych 
• trackaball (odwrócona myszka) 
• czytniki kodów kreskowych 
• kasy fiskalne 
• urządzenia z dziedziny automatyki itp.. 

• UPS – awaryjny akumulator 
podtrzymujący napięcie 

• słuchawki i mikrofony 

• tablety graficzne – ułatwią 
posługiwanie się  
programami graficznymi także 
systemami CAD 

• Kamery CCD - internetowe 



Klasyfikacja urządzeń we/wy 



Schemat blokowy modułu we/wy 



Moduł we/wy 

• odpowiedzialny za sterowanie wieloma urządzeniami 
zewnętrznymi  

• Funkcje:  
                     sterowanie i taktowanie 
                     komunikacja z procesorem 
                     komunikacja z urządzeniami 
                     buforowanie danych 
                     wykrywanie błędów 



Moduł we/wy 

Np. sterowanie transferem danych z urządzenia zewnętrznego do 
procesora może być określone następującą sekwencją kroków:  
• Procesor żąda od modułu we/wy sprawdzenia stanu dołączonego 

urządzenia 
• Moduł we/wy udziela  odpowiedzi o stanie urządzenia 
• Jeśli urządzenie działa i jest gotowe do transmisji to procesor 

zgłasza zapotrzebowanie na przesłanie danych posługując się 
rozkazem do modułu we/wy   

• Moduł we/wy otrzymuje jednostkę danych (8-16 bitów)  z 
urządzenia zewnętrznego 

• Dane przenoszone są do procesora 



Sposoby realizacji operacji we/wy 

• Procesor wykonuje program, który umożliwia mu bezpośrednie 
sterowanie operacją we/wy. 

• Operacje we/wy sterowane przerwaniami: 
               1. procesor wydaje rozkaz we/wy 
               2.  po czym wykonuje inne rozkazy innego procesu, 
               3.  ten proces  ulega przerwaniu przez 
                    moduł we/wy    skończył swoją pracę 

W tych dwóch sposobach procesor jest odpowiedzialny za pobranie 
danych z urządzenia we/wy i zapisanie w pamięci oraz proces 
odwrotny 



Sposoby realizacji operacji we/wy 

Bezpośredni dostęp do pamięci (DMA – direct memory access): 
• moduł we/wy i pamięć główna wymieniają dane bezpośrednio bez 

angażowania procesora 
• procesor określa moduł we-wy i urządzenie zewnętrzne  

Rozkazy we/wy: 
• sterowania – aktywowanie urządzenia peryferyjnego i przekazanie mu 

informacji co ma robić  
• testowania – badanie stanu modułu i jego urządzeń peryferyjnych  
• odczytu – pobranie przez   moduł we/wy danych i umieszczenie ich w 

rejestrze danych (bufor modułu we/wy) 
• zapisu – zmusza moduł we/wy do pobrania danych z szyny danych i 

następnie do przekazania ich do urządzenia peryferyjnego     



Sposoby realizacji operacji we/wy 

a) Procesor wykonuje program, który 
umożliwia mu bezpośrednie 
sterowanie operacją we/wy. 
 

b)  Operacje we/wy sterowane 
przerwaniami 

pamięć 

CPU 



Sposoby realizacji operacji we/wy 

Bezpośredni dostęp do pamięci wymaga 
dodatkowego modułu na magistrali. 
Moduł DMA może „udawać procesor i w 
rzeczywistości przejmować od procesora 
sterowanie systemem 



DMA 

Gdy procesor życzy sobie odczytania lub zapisu 
bloku danych wydaje rozkaz modułowi DMA 
wysyłając następujące informacje: 
• odczyt/zapis 
• adres urządzenia we/wy 
• adres początkowej komórki pamięci 

przewidzianej do odczytania lub zapisania 
• liczbę słów, które maja być odczytane lub 

zapisane 

Moduł przenosi cały blok danych bezpośrednio 
z (do) pamięci, bez angażowania procesora.  

Gdy transfer zostanie zakończony moduł DMA 
wysyła sygnał przerwania do procesora 

Moduł DMA wymaga przejęcia 
sterowania magistralą w celu 
przenoszenia danych. Może to 
robić, gdy nie potrzebuje jej 
procesor lub może wymusić 
czasowe zawieszenie operacji 
procesora (wykradanie cykli) 



Konfiguracja DMA  

• Pojedyncza magistrala 

• W każdym transferze magistrala jest używana dwa razy: 

– I/O do  DMA  i  DMA do pamięci 

• Praca procesora może być zawieszona dwukrotnie 



Konfiguracja DMA  

• Pojedyncza magistrala 

• kontroler  DMA zintegrowany w urządzeniami we/wy 

• Każdy transfer używa magistralę jednokrotnie: DMA - pamięć 

• Praca procesora może być zawieszona 1 raz 



Konfiguracja DMA  

• Oddzielna magistrala we/wy 

• Każdy transfer używa magistralę jednokrotnie: DMA - pamięć 

• Praca procesora może być zawieszona 1 raz 

 



Kanały DMA 

Układy we-wy Procesor Pamięć 

Kontroler DMA 

Kontroler DMA realizuję transmisję danych pomiędzy urządzeniami peryferyjnymi 
oraz pamięcią komputera poprzez kanały DMA.  
Kanały DMA są przypisywane poszczególnym urządzeniom a te komunikują się z 
kontrolerem za pomocą sygnałów DREQ.  

DMA 0 Przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, wykorzystywany tylko w sytuacjach awaryjnych. 
DMA 1 Wolny, najczęściej rezerwowany przez karty dźwiękowe.  
DMA 2 Obsługuje napędy dyskietek, niedostępny dla użytkownika  
DMA 3 Wolny  
DMA 4 Przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, niedostępny dla użytkownika  
DMA 5 Wolny, najczęściej rezerwowany przez karty dźwiękowe.  
DMA 6 Wolny  
DMA 7 Wolny  


