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A RAM, a FLASH és variációi...

Ennyi – rövidnek éppen nem nevezhetô
– bevezetô után térjünk át a lényegre,
hogy mire is mentsünk? Ha egy diákot
megkérdezne az informatikatanára a leg-
megbízhatóbb adathordozót tudakolva,
azt hiszem méretes egyes osztályzatot
kapna az ellenôrzôjébe, ha azt válaszol-
ná, hogy ferritgyûrûs memória! Pedig
bármilyen hihetetlenül is hangzik, ez az
egyik legbiztosabb adathordozó! A ferrit-
gyûrûnek nincs mûanyag hordozója, ami
elöregedne az idôtôl vagy a nap UV-su-
garaitól; információját az atomi mágne-
sesség tartja meg, aminek jelenlegi tudo-
mányos ismereteink szerint nincs felezé-
si vagy bomlási ideje, mint mondjuk a
CD/DVD szerves alapú adattároló réte-
gének. Nincs oldószere, nem kell neki
tápfeszültség, bírja az abszolút nulla fo-
kot is, és nem árt neki az igen magas
hômérséklet sem egészen a Curie-fokig;
teflonszigetelésû huzalokkal akár 300 fo-
kon is üzemelhetne. Nem árt neki az
erôs kozmikus, nukleáris vagy röntgen-
sugárzás se. Csak a mechanikai sérülés
ellen kell megvédeni egy fémdobozzal
vagy kiöntéssel. Talán ezek után nem tû-
nik extrém dolognak, hogy az amerikai
ûrsiklók repülési adatokat rögzítô memó-
riája is kezdetben ferritgyûrûs memória
volt, amely még a Challenger felrobba-
nása és tengerbe zuhanása után is
megôrizte tartalmát. „For example, the
Space Shuttle flight computers initially
used core memory, which preserved the
contents of memory even through the
Challenger's explosion and subsequent
plunge into the sea in 1986.” (Forrás:
http://en.wikipedia.org/wiki/Core_memory)

Komolyra fordítva a szót, minden
adattárolónak megvan a maga elônye és
hátránya, amivel illik tisztában lenni, ha
alkalmazni szeretnénk ôket. Ezért most
fontosság és elterjedtség függvényében
hosszabban-rövidebben bemutatnám a
mûködésüket, elônyeiket és hátrányaikat.

A RAM különbözô fajtái (DRAM,
SRAM, kvázi-SRAM – önfrissítô dinami-
kus memória) sajnos szóba sem jöhetnek
a hosszú távú adattárolásra, mivel adattar-
talmukat a tápfeszültség elvételekor elve-
szítik. Ezen ugyan még lehetne segíteni

háttérelemmel, azonban tudni kell azt is,
hogy a mai nagy integráltságú memóriák-
ban már olyan kevés elektromos töltés tá-
rolja az információt, hogy egyetlen koz-
mikus részecske becsapódása elegendô
több bitnyi információ elveszéséhez,
megváltozásához. Nem véletlen, hogy ko-
moly szerverekben már csak ECC-vel, az-
az hibadetektáló és -javító bitekkel
kibôvített memóriák és hibajavító áram-
körök vannak, de pl. a repülôgépeken al-
kalmazható memóriákra meg különösen
szigorú elôírások vonatkoznak.

A spontán töltésvesztés amúgy is sa-
játsága minden programozható eszköz-
nek, nem véletlen, hogy egyetlen szilárd-
test-memória (EPROM, EEPROM, FLASH)
élettartama sem végtelen, sôt nagyon is
korlátos: az adatlapok 10, max. 20 … 50
évet adnak meg, és technológiai korlátok
miatt nem valószínû, hogy ebben lénye-
ges áttörés következne be. Az írások szá-
ma is korlátos, bár a helyenként megadott
100 000 írási ciklus már mindenképpen
tiszteletet parancsoló. Ezen memóriák rá-
adásul érzékenyek a statikus túlfeszült-
ségre, és ha egyszer tönkrementek, a ben-
nük tárolt információ még részlegesen
sem nyerhetô viszsza. Ezért pl. a ma oly
elterjedt és olcsó pen-drive-ok nem iga-
zán ajánlhatók hosszú távú adatarchivá-
lásra, bár kétségtelen tény, hogy könnyû
hordozhatóságuk, kezelhetôségük és ala-
csony áruk miatt jó alternatívát jelentené-
nek. Ráadásul az elmúlt idôszakban csak-
nem egy tucatnyi memóriakártya és pen-

drive fordult meg a kezeim között, ame-
lyekrôl nem fizikai, hanem Windows-hi-
bák miatt bekövetkezô logikai hibák mi-
att veszett el az adat; de szerencsére
mindegyiket vissza lehetett nyerni. Ezért
az írásvédô kapcsoló mindenképpen
igény egy olyan pen-drive vagy memó-
riakártya esetén, amelyet adatarchiválás-
ra is szeretnének használni. A másik fon-
tos tudnivaló, hogy az adatarchiválásra
használt memóriakártyákon ne végez-
zünk sok részleges törlési-újraírási cik-
lust, mert ez a fájlok darabolódásához
vezet, és ez egy késôbbi részleges adat-
vesztés esetén nagyban megnehezíti a
megmaradt adatok hibátlan és teljes visz-
szanyerését.

Hajlékonylemez (floppy), 
A: Drive / LS-120 meghajtó

Nemrég szó volt a lap hasábjain a nagy
múltú Commodore 64 számítógéprôl, a
flopikról és azok adatbiztonságáról.

Nem a vita kedvéért veszem újra elô a
témát, hanem mert érdekes megnézni,
hogy egy PC-nél jóval olcsóbb és egy-
szerûbb számítógépen mit meg nem tet-
tek az adatok védelme érdekében! 
A Commodore flopijai ugyanis nem ál-
landó szektorszámmal dolgoztak, ha-
nem a belsô sávokon kevesebb, a külsô
sávokon több szektort írtak fel; sôt még
olyan apróságokra is gondoltak, hogy a
könyvtárszektorokat „befûzve” írták fel,
szaknyelven interleaved módon: amíg
egy szektor adatátvitele tartott, addig a
meghajtó olvasófeje alatt a lemez
odébbfordult, és az adatátvitel végére
pont a soron következô sorszámú szek-
tor ért oda, így az adatok beolvasása az
elméletileg elérhetô leggyorsabb módon
történt. Ez a technika csak több év késés-
sel jelent meg a PC világában az MFM
winchesterek interleaved formattálásá-
ban. Ugyancsak nagy elôrelátásról tettek
tanúbizonyságot, amikor a lemez leg-

A jó, a rossz és a csúf, avagy 
az új, a régi és a hibák (4. rész)
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gyakrabban használt részét, a fájlok
könyvtárát nem a lemez elejére, a mág-
nesesen legsûrûbben teleírt részre tették,
hanem a lemez közepére: itt nem csak
az írássûrûség volt kisebb, hanem
középrôl gyorsabban elérte a fej a lemez
bármelyik szélét, ha kellett, ellentétben a
PC-vel. A fenti megoldásoknak köszön-
hetôen megnyugtathatok mindenkit: a
Commodore flopikon tárolt adataink
még jópár évet – ha nem évtizedet – biz-
tosan ki fognak bírni...

Nem ilyen rózsás a helyzet a PC flopi-
jai esetében! Míg a „nagy”, 1,2 MiB-os
flopik esetében fôképp a lemezek üzlet-
szerû hamisítása okozott gondot, ami mi-
att jó pár gyárilag hibás példányt kellett
kidobni már formattáláskor, de alap-
vetôen az ezeken tárolt információ a mai
napig jól visszaolvasható a nagy méretbôl
és kis kapacitásból adódó alacsony írássû-
rûség miatt, addig a „kis”, 1,44 MiB-os
flopi maga volt a borzalom! Több problé-
ma közös eredménye volt az a megle-
hetôsen nagy megbízhatatlanság, ami
ezeket jellemezte. Elôször is ezeket még
intenzívebben hamisították; ezeknél a
hamisított lemezeknél tényleg a mecha-
nikai érzékenység (karcolódás, a középsô
forgató fémlemez leválása) volt a gond.
Sokkal nagyobb probléma, hogy a leme-
zek a PC-n, még a „nagy” flopikon kiala-
kult módszernek megfelelôen egy, a flopi-
meghajtó által kiadott indexjeltôl kezdték
a formattálást, így több egymás utáni for-
mattálásnál is pontosan ugyanoda estek
az adatok. Márpedig a flopik korában az a
szokás dívott, hogy ha üres flopi kellett,
akkor a flopit újra leformattálták, de nem
a FORMAT /Q opcióval, amely csak logi-
kai formattálást végzett, hanem fizikai,
alacsony szintû formattálással. Emiatt a
legsûrûbb tartományban, a 0. sávon olyan
jellegzetes mágnesezettség alakult ki, ami
a lemezt használhatatlanná tette. Ezeket
az „agyonformattált” lemezeket fel lehe-
tett támasztani pl. egy régi, 720 KiB-os
meghajtóban történô újraformattálással,
vagy pl. egy Drive Guard Format nevû,
szerzô által is fejlesztett kis segédprog-
rammal, amely trükkök sorával úgy for-
mattálta le a lemezt, hogy a szektorok más
pozícióba kerültek, és a flopi újra hasz-
nálható lett. A legutolsó döfést pedig az
adta a flopinak, hogy a számítógépekben
befelé irányú a levegô áramlása, ahogy
azt a cikk elsô részében is leírtam, és ez
bizony azt eredményezte, hogy a flopi ré-
sén át szívta be a levegôt, ezzel együtt a
por egy részét. Míg a „nagy” flopik nyitott
házzal készültek, így „öntisztultak”, a
„kis” flopik zárt háza nemhogy megaka-
dályozta volna a por és szösz bejutását,
hanem épp konzerválta, megôrizte azt.
Aki már szedett szét 5 … 8 éves kis flopi-
meghajtót, az láthatta saját szemével,

hogy az épp vedlô Bodri kutya házikója
tisztább és mentesebb szôröktôl-szöszök-
tôl, mint a flopimeghajtó maga! A hibák
így nem annyira a mechanikai sérülések-
bôl adódtak, hanem inkább a fej alá be-
szippantott apró szöszök lehettek a luda-
sak, hiszen a hibás lemezek – ha épp nem
hamisított példányok voltak – formattálás
után általában újra jók lettek. Ugyancsak
gondot okozott a flopik lassúsága, így a
DOS-on hajdanán még aktív VERIFY-pa-
raméter az idôk során elfelejtôdött, így a
flopik úgy írták fel az információt, hogy
semmi sem ellenôrizte azt vissza. Holott
lehetett volna úgy is használni, hogy a
flopi azonnal jelezze, ha az adatok felírá-
sa nem sikerült.

Szerencse a szerencsétlenségben,
hogy két trükkel is nagyszerûen és biz-
tonsággal lehetett a flopikat használni.
Az elsô trükk az volt, hogy megjelent az
A: Drive vagy más néven az LS-120 meg-
hajtó, amely 100%-ig kompatibilis ma-
radt a flopikkal: nem csak hogy képes
volt beolvasni a lemezeket ötszörös-hét-
szeres sebességgel, de a hagyományos
flopimeghajtóban már nem beolvasható
hibás flopikat igen jó arányban be tudta
olvasni az érzékenyebb olvasó elektroni-
kájának és kisebb méretû fejének
köszönhetôen. Igaz, formattálni már nem
tudta ôket ilyen jól... Emellett mintegy
mellékesen a lézeres szervós sávköveté-
sének köszönhetôen a saját, speciális le-
mezeire 120 MiB-nyi adatot tudott rögzí-
teni tökéletes biztonsággal, bizonyítva
azt, hogy a mágneses adatrögzítésben
még bôven vannak tartalékok...

A másik nagy trükk a mára teljesen is-
meretlen UltraCompressor2 tömörítôprog-
ramban jelent meg elôször, és nem sokkal
késôbb az elég gyakori RAR-tömörítôpro-
gramban is megjelent; ez pedig a hibaja-
vítós tömörítések készítése. Ez azt jelen-
tette, hogy az UC2 vagy RAR tömörített
fájlba olyan hibajavító kódok kerültek,
hogy – megfelelô beállítás esetén – akár
8 szektornyi, azaz 4 KiB összefüggô vagy
elszórt hibát is ki tudott javítani. Így egy
RAR-al tömörített több lemezes archívum
még akkor is beolvasható és kicsomagol-
ható maradt, ha a mindegyik lemezen volt
egy-két nem nagy hiba. 

Pusztán érdekességképpen jegyzem
meg, hogy létezett az 1,44 MiB-os flopi-
kon egy kis kapcsoló, ami a fordulatszá-
mot kapcsolta 300 RPM-rôl 360 RPM-
re. A gyorsabb fordulatszám alacso-
nyabb kapacitást jelentett, mégpedig
pontosan ugyanakkorát, mint a nagy,
1,2 MiB-os flopié. Ez volt az ún. japán
flopi, vagy „3. drive”, ahogy néhány
BIOS nevezte. Európában szinte ismeret-
len volt, hiszen ahogy a nevében is ben-

ne van, Japánban volt szabványos. En-
nek a formátumnak az az érdekessége,
hogy a kapacitás ilyen kismértékû csök-
kenése is nagyon sokat javított a flopi
megbízhatóságán; az 1,44 MiB-os meg-
hajtóban mûködésképtelen minôségû
lemezek még vígan duruzsoltak az 
1,2 MiB-ossá átalakított meghajtóban.
Ilyenek fôleg a japán eredetû szerszám-
gépekben, CNC-gépekben voltak, és a
trükk ismerete nélkül PC-n beolvashatat-
lanoknak tûntek, pedig szabványos for-
mátumú PC-s lemezek voltak mind.

Ebbe a fejezetbe kívánkozik még a
ZIP-meghajtó is, de arról egy korábbi
lapszámban már mindent elmondtak,
ami elmondásra érdemes. Mivel nem
volt semmivel sem kompatibilis, így
adatvédelmi szempontból öngyilkosság
ilyet használni hosszú idejû ada-archivá-
lásra: ha maga a ZIP-meghajtó egyszer
meghibásodik, akkor már nem lehet töb-
bé sehol beolvasni az adatokat.

Végezetül szeretnék eloszlatni egy
nagy tévedést, amit sajnos ebben a mû-
szaki lapban is leírtak már egy-két szám-
mal ezelôtt: a mágneses adathordozók
(flopik és szalagok) hétköznapi, szórt
mágneses térrel nem mágnesezhetôk le!
Az adathordozó réteg keménymágnes;
az írófej pedig egy szûk légréssel ellá-
tott, nagy menetszámú tekerccsel ger-
jesztett mágneskör, amelynek kicsiny ré-
sében olyan erôs mágneses terek kép-
zôdnek, amely villamoson utazva, vagy
GSM-telefon környezetében nem is tud
kialakulni! A viszonyok érzékeltetésére:
ez kb. olyan, mintha valaki azt gondol-
ná, hogy mivel a CD fénnyel íródik, így
a zseblámpa fénye is „lefényezi” azt. Ha
ez tényleg így lenne, akkor pl. a win-
chesterek is maguktól lemágnesezôd-
nének egy közeli mágnestôl, mivel a
winchesterek alumínium háza nem ár-
nyékolja le a mágneses teret; erre csak a
jelentôs mágneses permeabilitással ren-
delkezô vasanyagok és -ötvözetek képe-
sek. Ugyancsak nem találkozott még
senki sem villamoson utazástól örökre
elnémuló magnókazettával, vagy mobil
mellett tartott, és ezért lemágnesezôdött
bankkártyával sem. (Max. a lopásvédô
mágnes tudja ôket lemágnesezni, ami
direkt erre szolgál.) Tehát a mágneses
adathordozók maximum akkor tudnak
mágnesen megsérülni, ha mágnesesen
jól vezetô anyag széléhez érnek, vagy
ha erôs mágneses fémszemcsék válnak
le valamirôl, és azok közvetlenül is hoz-
záérnek a mágneses réteghez: ott talán
ki tud alakulni olyan mágneses térerô,
ami helyileg át tudja mágnesezni az
adattároló réteget.

(folytatjuk)
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