Parametre a technológie moderných pevných diskov

Určené pre POS a TPS
ako doplnkový študijný materiál

Pevné disky
Magnetický záznam dat – základný princíp
Záznamovým materiálom je magneticky vodivý materiál, umiestnený na diamagnetickej podložke.
Jako magneticky vodivý materiál sa používa feromagnetický alebo superparamagnetický materiál, jako
nosič polyetylénová fólia (pásky, diskety), alebo zliatiny hliníka, prípadne keramika (pevné disky).
Záznam zabezpečuje záznamová hlava, ktorá sa pohybuje nad záznamovým médiom. Záznam je
vytváraný zmenou prúdu prechádzajúceho cez cievku v záznamovej hlave. Záznamová hlava obsahuje
feromagnetické jadro, v ktorm je štrbina s šírkou približne 1 mikrometer. Magnetické indukčné čiary,
prechádzajúce cievkou v hlave, sa uzatvárajú cez magneticky vodivý záznamový materiál. Magnetické
pole cievky tak spôsobí v záznamovom materiáli zmenu magnetickej orientácie elementárnych
magnetických domén, ktoré sú v každom feromagnetickom alebo superparamagnetickom materiáli
prirodzene prítomné.
Magnetická orientácia těchto elementárních domén sa stáva nositeľom zaznamenanej informácie.
Čítanie je vykonávané čítacou hlavičkou, a to buď na princípe elektromagnetickej indukcie, alebo na
princípe zmeny rezistivity u magnetorezistívneho materiálu.

Hlavné parametre pevných diskov
Základná geometria záznamu na diskové média

Organizácia dát na diskových pamätiach, geometria disku
Základná geometria disku Cylinder – Head – Sector CHS

Geometria záznamu u diskových pamäťových médií, nech už ide
o diskety alebo pevné disky, vychádza z rovnakých princípov.
Dáta sú zapisované do sústredných kružníc, nazývaných stopy
(tracks). Disketa disponuje dvoma povrchmi, pevný disk môže
obsahovať niekoľko diskov na spoločnej osi a tým sa vytvára celá
skupina povrchoc s rovnakou geometriou.
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Stopy, ktoré sa nachádzajú na rôznych povrchoch pod sebou sa nazývajú valec (cylinder).

Charakteristickou vlastnosťou valca je
skutočnosť, že při práci s rôznymi stopami na
rôznych povrchoch v rámci cylindra nemusí
dochádzať ku pohybu ramienka.
Každá stopa, resp. cylinder, sú ešte rozdelené do sektorov. Při štandardnej geometrii je na všetkých
diskoch a na všetkých povrchoch v rámci jedného pevného disku počet sektorov rovnaký a sektory sú
orientované pod sebou.
Toto usporiadanie sa nazýva geometria Cylinder-Head-Sector, skrátene CHS geometria.
Úsek stopy, ktorý je vyťatý sektorm, sa nazýva fyzický sektor, prípadne elementárna alokačná
jednotka. Kapacita fyzického sektora je štandardne 512 B (0,5 kB).
Kapacita celého pevného disku v základnej CHS geometrii je potom daná súčinom všetkých cylindrov
krát všetkých sektorov krát všetkých povrchov krát 512 (kapacita elementárnej alokačnej jednotky).

Rozdělení plochy na sektory a stopy
Tpi (tracks per inch), jednotka která udává počet stop na jeden palec.
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Fiktívna geometria diskových pamätí

Pri mnohých príležitostiach nie je možné použiť reálnu fyzickú geometriu pevného disku. Príčin môže
byť viacero: Operačný systém, alebo BIOS, alebo rozhranie disku nemá dostatok bitov vyhradených
pre adresovanie niektorej zložky CHS adresy.
Príklad: HDD má fyzickú geometriu CHS 32768/2/2048, ale BIOS disponuje pre adresu sektora iba
10 bitmi, takže dokáže adresovať najviac 1024 sektorov. Pre adresovanie cylindrov bude k dispozícii
16 bitov, využitých je iba 15 bitov.
Namiesto reálnej CHS geometrie 32768/2/2048 použijeme fiktívnu geometriu 65536/2/1024. Celková
kapacita HDD ostane zachovaná, BIOS však dokáže takúto geometriu adresovať. Prepočet fiktívnej
geometrie na skutočnú potom zabezpečuje spravidla radič disku.
Fiktívnu geometriu využívajú aj iné techniky a technológie, ktoré umožňujú odlišné adresovanie
fyzických sektorov (elementárnych adresovateľných jednotiek). Medzi takéto technológie patrí
napríklad LBA alebo ZBR.
Základné parametre diskových pamätí

Z pohľadu používateľa nás zaujímajú v zásade dva rozhodujúce parametre :
 Kapacita disku
 Rýchlosť zápisu / čítania dát
Ďalším dôležitým parametrom sú rozmery disku a spotreba energie. S tým súvisí plocha,
resp. priemer platní disku, hustota záznamu a nároky na chladenie disku pri prevádzke.
V priebehu vývoja diskových pamäťových médií došlo ku mnohým vylepšeniam princípov,
technológií aj materiálov.
Kapacita

Vyjadruje schopnosť disku ukladať dáta, koľko dát sa na disk dá uložiť
Pozor na rozdielne počítanie kapacity :
Výrobcovia diskov rátajú: 1 kB = 1000 B
Systém počítača ráta: kiB = 1024 B (systémy však zvyčajne píšu kB, nie kiB)
Súčasné hodnoty – stovky GB, jednotky TB
(historické hodnoty: desiatky MB na 5,25“ disku s dvojicou či trojicou platní)
Do roku 1997/98 lineárny nárast kapacity, limitujúci parametr: hustota záznamu
Aplikovanie nových, prevratných technológií (AFC povrchy, perpendicular recording,
GMR efekt, vylepšené modifikáie RLL kódovania) – zvýšenie hustoty záznamu, prudký nárast
kapacity diskov pri rovnakých hodnotách geometrie diskov, miniaturizácia rozmerov
Kapacita je daná plochou platní x hustota záznamu

Plocha platní
Vývoj -> minimalizácia (form factors: 8", 5,25", 3,5", 2,5", 1,8", 1" (Microdrive) )

Hustota záznamu
Objem dát uložených na jednotku plochy disku
Jednotky: bit / mm2, bit / inch2
Rok 1998 -> extrémne zvyšovanie
Nárast hustoty:
2005 – typicky cca 100 Gbit/in2,
S využitím technológie Perpendicular recording -> 200 Gbit/in2
2012 cca 500 Gbit/in2,
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Predpokladané fyzické maximum : 1 Tbit/in2
Hustota záznamu pozostáva z dvoch hodnôt:
Recording Bit Density – Gbit / 1“ dĺžky stopy,
Track Density - počet stôp na 1" polomeru disku
Výsledná plošná hustota záznamu je súčinom Recording Bit Density x Track Density
Prístupová doba

Je daná časom od vystavenia požiadavky na zápis/čítanie do vykonania operácie
Hlavné zložky:

Seek Time
Seek Time je doba, za ktorú ramienko presunie hlavičku nad požadovanú stopu. Je daná výkonnosťou
vystavovacieho mechanizmu, mechanickou pevnosťou ramienka a hmotnosťou ramienka. Ramienko
by malo byť čo najľahšie a dostatočne mechanicky tuhé.

Latency Time
Latency Time je doba od okamihu, kedy ramienko zaujme správnu polohu nad požadovanou stopou,
do okamihu, kedy sa platňa dotočí do správnej polohy, aby sa pod hlavičkou nastavil začiatok
požadovaného sektora. Je daná rýchlosťou otáčania diskových platní ( štandardy sú: 4800, 5400, 7200,
10000, 15000 rpm),
Pre rôzne hodnoty otáčok disku je vypočítaná hodnota average latency
– priemerná doba latencie pre rôzne rýchlosti otáčania disku:
rpm
average latency (ms)

4800
6,25

5400
5,55

7200
4,16

10000
3

15000
2

Average Access Time
Táto hodnota je experimentálne zisťovaná, je rôzna pre rôzne režimy práce. Vždy pozostáva z doby
seek a z doby latency.

Disková cache
Prístupová doba sa dá znížiť použitím cache pamäte:
Zápis: dáta sú uložené do cache (prebehne rýchlosťou, ktorú umožňuje diskové rozhranie a potom sú
postupne ukladané na disk – systém počítača sa môže venovať inej činnosti
Čítanie: systém v predstihu vyšle požiadavku na čítanie určitých dát z disku, tie sú načítané do cache
pamäte, kým sa systém venuje iným činnostiam, potom sú rýchlosťou diskového rozhrania presunuté
do RAM
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Technológie, ktoré dokážu zlepšiť parametre disku:
Teplotná kompenzácia

Zlepšuje spoľahlivosť zápisu aj čítania u historických modelov diskov s krokovým motorčekom tým,
že kompenzuje následky teplotnej rozťažnosti zohrievania sa disku pri práci. Dnes je už neaktuálne
Aerodynamický efekt

Pri práci disku je potrebné udržiavať medzi hlavičkou a povrchom disku presne definovanú medzeru.
Táto medzera sa pohybuje rádovo kolo 1 mikrometra, podľa konkrétneho technologického riešenia
disku. Udržanie takto tenkej medzery pri prevádzke disku, ktorý je vystavený otrasom a vibráciám, je
veľmi náročná úloha. Navyše v žiadnom prípade sa nesmie stať, aby sa ramienko s hlavičkou dotklo
povrchu točiaceho sa disku – v takom prípade dôjde okamžite ku nevratnému zničeniu disku.
Ramienko je udržiavané v konštantnej polohe nad povrchom platne pomocou Bernoulliho efektu.
Konštantnú vzdialenosť hlavičky od povrchu zabezpečuje aerodynamicky aktívny tvar ramienka.
Prúdiaci vzduch nad povrchom točiaceho sa disku vytvára vďaka aerodynamickému tvaru ramienka
prítlak, ktorý fixuje ramienko v presne určenej polohe a súčasne mu zabráni dotknúť sa povrchu disku
(efekt podobný vznášadlu).
Dosiahnutím minimálnej konštantnej medzery medzi hlavou a povrchom disku sa zabezpečuje
spoľahlivosť čítania aj zápisu a umožňuje sa tým vysoká hustota záznamu. V súčasnosti je táto
technológia aktuálna.
S aerodynamickým efektom úzko súvisí aj prevedenie puzdra.
Vystavovací mechanizmus ramienka

Lineárny motor na vystavenie ramienka na príslušný cylinder + minimalizácia hmotnosti
ramienka
Disketové mechaniky a historické prevedenia pevných diskov používali na vystavenie hlavičky do
požadovanej polohy krokový motorček. Riešenie bolo pomalé a vyžadovalo si teplotnú kompenzáciu
spôsobovanú rozťažnosťou materiálu diskov.
Lineárny elektromotor zabezpečuje zmenšenie doby vystavenia hlavy na príslušnú stopu – parameter
seek. Poloha hlavičky nad diskom je kontinuálne testovaná. V súčasnosti je riešenie aktuálne.
Zvyšovanie otáčok platní disku

Má vplyv na zmenšenie parametru doby natočenia
platní na príslušný sektor – latency. V súčasnosti
aktuálne.
Interleave

Pri štandardnom usporiadaní sektorov nasledujú
po sebe idúce sektory na povrchu disku za sebou.
Vzniká problém v prípade, ak systém dokončí
čítanie (alebo zápis) do určitého sektora
a potrebuje zistiť, ktorým sektorom má
pokračovať. Ak ide o bezprostredne nasledujúci
sektor, spôsobí čas potrebný na vybavenie dopytu
to, že príslušný sektor je už príliš pootočený
a hlavička musí čakať celú jednu otočku, kým sa
požadovaný sektor dostane pod hlavičku. Veľmi sa
predĺžuje parameter „latency“ a práca s diskom sa
spomaľuje.
Riešením je číslovanie sektorov „prekladane“. Tým sa dosiahne skrátenie latency time. Dnes
neaktuálne – nahradené modernejšími technológiami.
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Cylinder Skew

Riešenie problémov s načítaním dát z po sebe idúcich sektorov na susedných cylindroch, pri prechode
z jedného cylindra na druhý je potrebný čas na vystavenie a ustálenie ramienka s hlavou. Ak ukončí
hlava čítanie sektora 8 na vnútornom cylindri, prechádza na sektor 1 na cylindri ďalej od stredu.
Zobrazené usporiadanie sektorov poskytuje dosť času, aby sa hlava presunula na susednú stopu
a začala čítať sektor 1. Pri štandardnom číslovaní sektorov by hlava nestihla zachytiť začiatok sektora
1 a musela by čakať takmer celú otáčku na dotočenie platne disku. Čím vyššie otáčky, tým musí byť
hodnota posunutia väčšia. Dosahuje sa skrátenie latency time. V súčasnosti aktuálne.
Head skew

Riešenie problémov s načítaním dát z po sebe idúcich sektorov na jednom cylindri, na rôznych
povrchoch. Obdobne ako pri prechode z cylindra na cylinder, je potrebné zabezpečiť dostatočný čas na
prepnutie aktívnej hlavičky pri prechode z povrchu na iný povrch. Preto ani na povrchoch nie sú
sektory orientované presne „pod sebou“ ale sú čiastočne posunuté – práve o uhol, ktorý poskytne
dostatočný čas na prepnutie hlavičky. Výsledok- skrátenie latency time. V súčasnosti aktuálne.
Zone Bit Recording

Pôvodná organizácia dát na diskových jednotkách je založená na CHS systéme, ktorá vyplýva
z fyzickej geometrie disku. Nevýhodou je nerovnomerná hustota záznamu pri porovnaní stôp pri
okraji disku a v jeho strede. Ak je pri strede hustota záznamu maximálne dosiahnuteľná, pri okraji sa
kapacita stopy (track density) nevyužíva naplno. Riešením je Zone Bit Recording - ZBR.
Zvýšenie hustoty záznamu na jednotlivých stopách sa dosahuje zvýšením počtu elementárnych
alokačných jednotiek (fyzických sektorov) na cylindroch pri obvode disku . Prináša problémy
v podobe nutnosti prerátavať skutočnú (fyzickú) geometriu disku na geometriu prezentovanú voči
BIOSu a operačnému systému. (operačný systém, resp. BIOS stále pracujeú s CHS geometriou disku).
V súčasnosti aktuálne.
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Prekompenzácia

Zvýšenie hustoty záznamu (a to Recording Bit Density aj Track Density) špeciálnymi metódami na
fixovanie elementárnych domén, zmenšenie veľkosti elementárnych magnetických domén. Zlepšenie
spoľahlivosti záznamu. Dnes neaktuálne – nahradené modernejšími technológiami.
Magnetorezistivita

Základným princípom, na ktorom pôvodne pracovali HDD (rovnako ako mag. pásky a diskety) bol
založený na elektromagnetickej indukcii.
Hlavy staršieho prevedenia TFI, využívajúce na čítanie dát princíp elektromagnetickej indukcie,
pracujú s max. hustotou záznamu 1 Gb/ inch2 .
Moderné technológie využívajú na čítanie uložených dát princíp magnetorezistiity.
Anizotropné magnetorezistívne AMR hlavy zvyšujú maximálnu hustotu na 3 Gb/ inch2 .
GMR

Využitie princípu Giant Magnetorezistivity na zvýšenie citlivosti čítacej hlavičky disku, zmenšenie
veľkosti elementárnych magnetických domén. Tým sa zlepšuje hustota záznamu až na rádovo desiatky
Gb/ inch2. Zvyšuje sa Recording Bit Density aj Track Density. Zlepšuje sa aj spoľahlivosť čítania.
V súčasnosti aktuálne.
GMR senzor je zložený zo 4 vrstiev.
Změna magnetické orientace citlivé vrstvy způsobuje změnu elektrického odporu celého magnetorezistivního senzoru (vyjma
výměnné vrstvy)
• GMR senzory využívají kvantové povahy elektronů, které mají dva směry spinu
• Vodivé elektrony, jejichž směr spinu je shodný s magnetickou orientací materiálu, se pohybují volně a způsobují tak malý
odpor celého senzoru
• Naopak u vodivých elektronů, jejichž spin je opačný vzhledem k magnetické orientaci materiálu, dochází k častějším kolizíms
atomy vrstev, ze kterých je senzor vyroben, což způsobuje jeho větší elektrický odpor

Antiferomagnetický materiál záznamovej vrstvy

Záznamový materiál dokáže lepšie fixovať elementárne magnetické domény, tým sa zlepšuje hustota
záznamu, a to Recording Bit Density aj Track Density. Zlepšuje sa aj trvácnosť záznamu a jeho
spoľahlivosť. V súčasnosti aktuálne.
Superparamagnetické materiály

Iná cesta, ktorá umožňuje zvýšiť hustotu záznamu. Ide o špeciálne pripravené vrstvy na báze oxidov
kovov (Fe, Ni, Co) či ich zliatín (napr. s P), so špeciálne tvarovanými zrnami (ihlový tvar zŕn
materiálu). Dosahuje sa pravoúhla hysterézna slučka s malou koercitívnou silou. V súčasnosti
aktuálne.
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Perpendicular recording

Iná konštrukcia záznamovej hlavy vytvára záznam s orientáciou magnetických domén kolmo na
povrch záznamovej vrstvy, zmenšenie veľkosti elementárnych magnetických domén, zvýšenie hustoty
záznamu. Tým sa zlepšuje hustota záznamu (až 10x oproti Longitudinal Recording), a to Recording
Bit Density aj Track Density. Zlepšuje sa aj trvácnosť záznamu a jeho spoľahlivosť. V súčasnosti
aktuálne.

starší
…

…a
novější
http://en.wikipedia.org/wiki/Harddisk
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Problematika puzdra HDD

Puzdro pevného disku plní niekoľko úloh:

ochrana záznamových platní a mechanizmu pred mechanickým poškodením

ochrana prostredia disku pred prachom

zabezpečenie vhodného prostredia pre funkciu ramienka a uplatnenie Bernoulliho efektu

udržiavanie vhodnej prevádzkovej teploty sústavy pevného disku – chladenie
Dostupná literatúra o pevných diskoch starších konštrukcií (približne do r. 2000) označuje puzdro
HDD ako „hermetické“, puzdra súčasných diskov sú „ len prachotesné“. O dôvodoch hermetickosti
puzdra sa vedú aj dnes medzi odborníkmi búrlivé diskusie.
Disky niektorých výrobcov (napr. Maxtor) majú na spodnej strane puzdra otvor, či niekoľko otvorov
s priemerom cca 0,5 mm, pričom otvor je opatrený vysokoúčinným prachovým filtrom. Z vonkajšej
strany puzdra býva otvor prekrytý miniatúrnou špongiou, vnútri otvoru sa nachádza vysokoúčinný
uhlíkový filter. Súčasne sa udáva, že tieto disky pracujú spoľahlivo do nadmorskej výšky 3000 m,
ale pre väčšie výšky už nie je ich spoľahlivosť zaručená. V čom je problém? Vyplýva z princípu,
ktorý je u starších aj moderných diskov používaný na udržanie konštantnej vzdialenosti hlavičky nad
povrchom rotujúcej platne.
Hlavička musí byť fixovaná nad povrchom platne vo veľmi malej vzdialenosti – udávajú sa
mikrometre až desatiny mikrometrov. Pritom disk musí zniesť pri práci otrasy (aktuálne
u notebookov), ramienko býva pri pohyboch medzi stopami zaťažované zrýchlením až 100 G,
a hlavička sa nesmie dotknúť povrchu rotujúcej platne. Jednoduchým výpočtom sa presvedčíme, že pri
typickom disku s priemerom platní 3,5“ a 7200 otáčkach /min sa povrch diskovej platne pri okraji
disku rúti pod hlavičkou rýchlosťou cez 120 km/h, a to vo vzdialenosti platne od hlavičky približne 1
mikrometer.
Na fixovanie polohy ramienka s hlavičkou sa využíva Bernoulliho aerodynamický efekt, ktorý
zabezpečí, že aerodynamicky presne tvarované ramienko „pláva“ v prúde vzduchu, ktorý je strhávaný
krútiacimi sa platňami, v presne vypočítanej vzdialenosti nad povrchom. Aerodynamický efekt však
môže pôsobiť iba za presne definovaných podmienok rýchlosti prúdenia vzduchu a jeho tlaku.
Hermetické puzdro síce na prvý pohľad zabezpečí konštantný tlak vnútri puzdra, ale každý iste
pozoroval, že disk sa pri práci zohrieva a tým tlak vzduchu vnútri disku narastá – čo môže mať vplyv
na spomínaný aerodynamický efekt a znemožní správnu funkciu u zohriateho disku.
Problémom je aj dokonalé a dlhodobo spoľahlivé zabezpečenie hermetickosti puzdra, ktoré v priebehu
práce podlieha výkyvom teploty, mechanickému namáhaniu a vibráciám pochádzajúcim z práce
vysokoobrátkového motorčeka. Každý, kto sa niekedy zaoberal vákuovou tesnosťou, o tom vie svoje.
Z uvedených dôvodov v súčasnosti výrobcovia upúšťajú od hermetického puzdra a opatrujú puzdro
miniatúrnymi otvormi (priemer cca 0,5 mm), ktoré zabezpečujú pri zohriatí disku vyrovnanie tlaku
vnútri disku s tlakom okolia a tým zabezpečujú konštantné tlakové pomery vnútri puzdra a zachovanie
aerodynamickej funkcie ramienka. Ako je však známe, s nadmorskou výškou klesá atmosférický tlak,
a odtiaľ pochádza obmedzenie funkčnosti diskov do nadmorskej výšky 3000 m. Vyššie už je okolitý
tlak príliš nízky na vyvolanie požadovaného efektu a preto sa pre takéto prípady používajú špeciálne
disky, ktoré disponujú skutočne hermeticky uzatvoreným puzdrom s presne definovaným prostredím
vnútri puzdra. Hermeticky uzatvorené puzdra diskov sú potrebné aj pre prevádzky s vysokou
vlhkosťou, agresívnym prostredím a podobné špecilne prípady.
Miniatúrna vzdialenosť medzi hlavičkou disku a rotujúcou platňou je však dôvodom, prečo musí byť
puzdro dokonale prachotesné –aj nepatrné zrniečko prachu veľkosti zrnka tabakového dymu, ktoré by
sa dostalo medzi povrch platní a hlavičku, spôsobí deštrukciu hlavičky aj povrchu platne – podobne
ako zrnko piesku, ktoré prenikne medzi dokonalé povrchy kĺzneho ložiska.
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Metódy kódovania a modulácie záznamu.
Laická predstava – log 1 = „sever hore“, log 0 = „sever dole“. Reálne metódy kódovania záznamu sú
zložitejšie.
Metóda FM:

Výhoda – obsahuje vnútornú synchronizáciu (v každom bite je aspoň jedna zmena orientácie
magnetizácie.
Nevýhoda – príliš veľa zmien magnetizácie – záznamová vrstva „nestíha“, limit pre zvyšovanie
hustoty záznamu.

Modulace dat FM metodou
• Data se na magnetická média
ukládají pomocí
změn magnetického toku
• Tato změna může nastat z
kladného toku na
záporný nebo naopak ze záporného
na kladný
• Každá takováto změna se při čtení
projeví
jako impuls (P)
• K reprezentaci dat na magnetickém
médiu se
tedy používá přítomnosti nebo
nepřítomnosti
impulsu (mezera - N)
• Teoretická úvaha:
– bit 1 zaznamenat (zakódovat) jako
impuls
– bit 0 zaznamenat (zakódovat) jako
mezeru

• Takto realizované kódování by v
praxi nikdy
nefungovalo

Ing. Jaromír Tříska

• V okamžiku, kdy by následovala
delší posloupnost
nul, která by byla zaznamenána jako
dlouhá posloupnost mezer bez
jakýchkoliv
impulsů, by došlo ke ztrátě
synchronizace
pevného disku s řadičem
• Nebylo by tedy možné přesně
určit, kolik
mezer (nul) bylo přečteno
• Impulsy pomáhají vzájemně
synchronizovat
čtená data a řadič disku
• Data musí být na disk
zaznamenávána tak,
aby nikdy nedošlo k dlouhé
posloupnosti
mezer
• Na magnetické médium se však
vejde větší
počet mezer a impulsů, je-li počet
impulsů
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menší
• Je tedy nutné zvolit vhodný
kompromis, aby
při čtení dat nedošlo ke ztrátě
synchronizace
a zároveň, aby vlivem přehnaně
velkého počtu
impulsů nedocházelo k plýtvání
médiem a
tím k jeho menší kapacitě

FM modulace
• Vpřípadě použití modulace FM
(Frequency Modulation) se
jednotlivé bity zakódují následovně:
Bit Zakódování
0 PN
1 PP

• Příklad:
– bitový vzorek: 101101101
– zakódovaný bitový vzorek:
PPPNPPPPPNPPPPPNPP

• FM vykazuje příliš velký počet
impulsů

2019
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Metóda MFM

Výhoda: dokáže rovnaký bitstream zaznamenať s menším počtom pulzov (zmien orientácie mag.
domén) pri zachovaní vnútornej synchronizácie. Možnosť dosahovania vyšších hustot záznamu.

.

MFM modulace (1)
• MFM (Modified Frequency Modulation) redukuje
počet impulsů
• MFM modulace se používala u prvních pevných
disků a dodnes se používá při záznamu
na pružné disky
• Jednotlivé bity se zakódují následovně:

• Příklad: je dán bitový vzorek: 101100

Bit Zakódování
0
PN jestliže je v řetězci 00
1 NP
NN jestliže je v řetězci 10

• Celkový počet impulsů je menší než u FM
modulace
• Počet po sobě následujících mezer je max. 3
• Díky těmto vlastnostem je MFM modulace
asi o 20% úspornější než FM modulace

Počet
impulsů
4
Zakódování v FM
PPPNPPPPPNPN
Počet
impulsů
9

MFM modulace (2)
Vzorek Zakódování v MFM
101100 NPNNNPNPNNPN

Ing. Jaromír Tříska
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Metóda RLL:

Na ďalšie zmenšenie počtu potrebných pulzov používa presne definovaný tabuľkový algoritmus.
Bitstream sa síce transformuje na vyšší počet bitov, ale po prevedení na pulzy sa dosahuje nižší počet
zmien magnetizmu. Zvýšenie hustoty záznamu aj zvýšenie spoľahlivosti záznamu.
Vyššie nároky na elektroniku disku.

RLL modulace

RLL modulace

Vzorek Zakódování v RLL
00 PNNN

• Jednotlivé vzorky a jejich zakódování jsou
voleny tak, aby mezi dvěma impulsy byly
minimálně 2 a maximálně 7 mezer
• Toto kódování je asi o 50% úspornější než
MFM kódování a bylo používáno u starších
pevných disků
• Moderní pevné disky používají většinou nějakou
modifikaci 2,7 RLL kódování, označovanou
např. ARLL, ERLL, EPRML apod.,
která poskytuje ještě větší úsporu
PRML – súčasný variant RLL

• Modulace 2,7 RLL (Run Length Limited)
používá následující kódovací schéma:
Počet
impulsů
1
Zakódování v MFM
PNPN
Počet
impulsů
2

01 NPNN 1 PNNP 2
100 NNPNNN 1 NPNNPN 2
101 PNNPNN 2 NPNNNP 2
1100 NNNNPNNN 1 NPNPNNPN 3
1101 NNPNNPNN 2 NPNPNNNP 3
111 NNNPNN 1 NPNPNP 3

Ing. Jaromír Tříska
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Rozhrania pevných diskov
Rozhranie zabezpečuje komunikáciu disku s hlavnou systémovou zbernicou základnej dosky.
V priebehu vývoja diskových pamätí bolo vyvinutých veľa diskových rozhraní
Staršie typy rozhraní:

IDE/EIDE
ATA (dnes nazývané PATA)
SCSI

pre PC – kancelárske, workstations
pre Apple, pre servery

Aktuálne typy rozhraní sú:

SATA
USB
SAS (serial SCSI)
FireWire
(IEEE 1394. iLink)
eSATA
Thunderboldt
Všetky uvedené rozhrania podliehajú vývoju a existujú vo viacerých variantoch s rôznymi
prenosovými parametrami .
Rozhrania disponujú ďalšími technológiami na urýchlenie komunikácie, napr. DMA.
Prehľad diskových rozhraní a ich základných parametrov
Súvisiace parametre:

Data Transfer Rate, Throughput (závislé aj od parametrov interface) – udávajú rýchlosť prenosu dát
medzi systémom (CPU, RAM, systémovou zbernicou) a samotným HDD

Ing. Jaromír Tříska
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Rozhraní pevných disků
Pro připojení pevných disků k počítači jsou používána různá rozhraní. V osobních počítačích je dnes
nejrozšířenější ATA (Advanced Technology Attachment, což je v podstatě synonymum názvu IDE Integrated
Drive Electronics), které se někdy pro odlišení od SATA nazývá PATA - „paralelní ATA“. ATA rozhraní je
relativně jednoduché a tedy i levné. ATA rozhraní má max. teoretickou přenosovou rychlost okolo 1Gb/s =
133MB/s, což je při jednom připojeném disku dostačující, protože pevný disk obvykle dokáže vysílat data pouze
rychlostí 640Mb/s = 80MB/s. Na jeden ATA kabel se ovšem dají připojit disky dva a pak se již přenosová
rychlost ATA stává úzkým hrdlem.
Přenosové módy ATA (paralelní ATA)
Přenosový mód

Přenosová rychlost

Standard

PIO 0

ATA (IDE)

3.3 MB/s

PIO 1

ATA (IDE)

5.2 MB/s

PIO 2

ATA (IDE)

8.3 MB/s

PIO 3

ATA2 (EIDE)

11.1 MB/s

PIO 4

ATA2 (EIDE)

16.7 MB/s

UltraDMA 33

ATAPI-4 (UltraATA-33)

33 MB/s

UltraDMA 66

ATAPI-5 (UltraATA-66)

66 MB/s

UltraDMA 100

ATAPI-6 (UltraATA-100)

100 MB/s

UltraDMA 133

ATAPI-7 (UltraATA-133)

133 MB/s

Nově se prosazuje sériová verze Serial ATA (SATA). Výhodou SATA je o něco vyšší rychlost; vyšší inteligence
řadiče, umožňující optimalizaci datových přenosů (NCQ); možnost připojování disků za chodu systému a menší
rozměry kabelů, které nebrání toku vzduchu ve skříni a tedy zlepšují chlazení počítačů. Z hlediska operačního
systému je řízení disků pomocí tohoto rozhraní shodné s paralelní ATA.
Přenosové módy SATA
Přenosový mód

Přenosová rychlost

Standard

SATA 1

SATA (SATA/150)

150 MB/s

SATA 2

SATA II (SATA/300)

300 MB/s

Pro dosažení vyššího výkonu (především počtu operací za sekundu) používá rozhraní SCSI (čti [skazi], zkratka
Small Computer System Interface) nebo novější rozhraní Fibre Channel. Na jedno rozhraní (resp. kabel) je
možné připojit více periférií. SCSI navíc podporuje periférie různých typů. Max. délka propojujícího kabelu je u
SCSI obecně větší něž u standardu ATA/IDE. SCSI rozhraní je mnohem sofistikovanější než ATA/IDE, což
samozřejmě znamená vyšší cenu jak radičů v počítači tak i samotných pevných disků a proto je používáno
zejména u serverů a pracovních stanic.
Standardy SCSI
Rozhraní

Sběrnice

Přenosová rychlost

SCSI

8bit

5 MB/s

Fast SCSI

8bit

10 MB/s

Wide SCSI

16bit

10 MB/s

Ultra SCSI

8bit

20 MB/s
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Ultra Wide SCSI

16bit

40 MB/s

Ultra 2 SCSI

8bit

40 MB/s

Ultra 2 Wide SCSI 16bit

80 MB/s

Ultra 3 SCSI

16bit

160 MB/s

Ultra 320 SCSI

16bit

320 MB/s

SAS SCSI

32bit

375 MB/s (v každém směru)
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Pro externí disky (umístěné mimo skříň počítače) se používají rozhraní USB (Universal Serial Bus) či FireWire (IEEE
1394).
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