
Interfejsy dysków 

twardych



Interfejs ATA - PATA



Interfejs ATA

(Advanced Technology Attachment) – inaczej zwany 

IDE (Integrated Drive Electronic), został opracowany w 

1986 roku dla 16-bitowego komputera IBM AT. 

Pierwotnie umożliwiał 16-bitową transmisję danych. 

Od chwili skonsolidowania ATA z magistralą PCI 

umożliwia 32-bitową transmisję danych.



Interfejs ATA

•ATA-1 (1990) przewody 40 i 44-żyłowe, obsługa 2 dysków 

skonfigurowanych jako master i slave. Obsługa trybu PIO 0, 

1, 2 oraz DMA 0, 1, 2 jednowierszowego.

•ATA-2 (1994) obsługa trybu PIO2, 3 oraz DMA 1, 2 

wielowierszowego, wprowadzenie transferu blokowego

•ATA-3 (1997) wprowadzenie technologii S.M.A.R.T, 

wprowadzenie trybu bezpieczeństwa security feature

•ATA-4 (Ultra ATA/33) (1998) wprowadzenie ulepszenia 

ATAPI oraz 80-żyłowej taśmy, wprowadzenie nowego trybu 

High-Speed UltraDMA zwiększenie transferu do 33,3 MB/s



•ATA-5 (Ultra ATA/66) (2000) wyższe prędkości transferu 

UDMA do 66,7 MB/s, obowiązkowe stosowania 

przewodów 80-żyłowych

•ATA-6 (Ultra ATA/100) (2002) wyższe prędkości trybu 

UDMA 5, transfer na poziomie 100 MB/s, wprowadzenie 

obsługi dysków większych niż 137 GB

•ATA-7 (Ultra ATA/133) (2004) wyższe prędkości trybu 

UDMA 6, transfer na poziomie 133 MB/s

Interfejs ATA



Interfejs ATA - pojęcia

PIO – (programmed input/output) – pierwsza metoda transferu 

danych w interfejsie ATA umożliwiająca wymianę danych międy płytą 

główną a napędem. Jest kontrolowana przez procesor. Pozwala na 

pracę w kilku trybach (0-4) różniących się maksymalną szybkością 

transferu.

DMA – (Direct Memory Access) – bezpośredni dostęp do pamięci –

specjalny tryb pracy umożliwiający napędom podłączonym do 

interfejsu komunikację bezpośrednio z pamięcią RAM bez 

pośrednictwa procesora, co odciąża system. Powstał jako odpowiedź 

na niedoskonałości PIO.

Ultra DMA – (UDMA) – nowa technologia wykorzystująca 

magistralę PCI, łącząca napęd bezpośrednio z pamięcią RAM, 

pozwalająca na transfer do 133 MB/s bez zbytniego obciążania 

procesora.



Interfejs ATA - pojęcia

S.M.A.R.T. – (self monitoring, analisys and reporting technology) –

technologia umożliwiająca wykrywanie i przewidywanie awarii 

napędu.

ATAPI – (AT Attachment Packet Interface) – rozszerzony interfejs 

umożliwiający obsługę urządzeń typu CD-ROM, CD-RW, napędów 

dyskietek LS-120, napędów ZIP, napędów taśm itp.

Security Feature – specjalny tryb bezpieczeństwa umożliwiający 

chronienie dostępu do napędu za pomocą hasła

PATA – (parallel ATA) – 40-pinowe gniazdo na płycie głównej z 

wyciętym otworkiem. Usunięto w nim 20 pin aby uniemozliwić błędne 

zamontowanie taśmy.



Interfejs ATA - pojęcia

MASTER – (nadrzędny) – ustawienie dla napędu, który ma być 

pierwszy w kanale IDE.

SLAVE – (podporządkowany) – tak skonfigurowany napęd będzie 

traktowany jako drugi w kanale IDE.

CABLE SELECT – specjalny tryb pozwalający na konfigurację 

dysku poprzez odpowiednie podłączenie napędów do taśmy 40 lub 

80-żyłowej.



Interfejs ATA – Master/Slave



Interfejs ATA - taśmy

Aby podłączyć napęd z kanałem IDE zamontowanym na płycie głównej, 

potrzebna jest specjalna taśma. Początkowo była to 40-żyłowa taśma o 

długości nieprzekraczającej 47 cm, wyposażona w 3 złącza ATA.

Wymagania ATA-4 wymusiły opracowanie nowego 80-żyłowego 

połączenia. Dodatkowych 40 żył służy służy jako ekranowanie dla 

przewodów transmisyjnych.



Interfejs SATA
(Serial ATA)

Na poziomie programowym - szeregowy 

interfejs SATA jest kompatybilny ze 

starszym interfejsem równoległym ATA, co 

oznacza, że programy obsługi dysków nie 

mają problemów z obsługą SATA.

Na poziomie sprzętowym nie ma 

zgodności, co oznacza, że nie można 

łączyć napędów ATA i SATA.



Interfejs SATA
(Serial ATA)

Standardy SATA:

SATA 1 (SATA-150)
Serial ATA Revision 1.x

150 MB/s

SATA 2 (SATA-300)
Serial ATA Revision 2.0

300 MB/s

SATA 2 (SATA 3Gb/s)
Serial ATA Revision 2.6

375 MB/s

SATA 3 (SATA 6Gb/s)
Serial ATA Revision 3.1

750 MB/s



Interfejs SATA
(Serial ATA)

OKABLOWANIE:

Okablowanie w standardzie SATA składa się z 7 cienkich miedzianych 

żył zakończonych złączami o szerokości 14mm. Zasilanie odbywa się 

za pomocą 15-żyłowego przewodu zakończonego wtyczką o 

szerokości 24mm.

Kabel danych może mieć 1m długości. Istnieje wersja interfejsu 

zewnętrznego eSATA (external SATA), który umożliwia stosowanie 

okablowania 2-metrowego do podłączania urządzeń poza obudową 

komputera.



Interfejs SATA
(Serial ATA)

OKABLOWANIE:

Na płycie głównej znajdują się gniazda SATA o takiej samej budowie jak 

złącza montowane w napędach, interfejs SATA korzysta z połączenia 

point-to-point, oznacza to że pojedynczy kanał obsługuje tylko jeden napęd.



Interfejs SATA
(Serial ATA)

Serial ATA Revision 2.x

Wprowadzenie standardu SATA revision 2.x przyniosło ze sobą nowe 

technologie:

•Transfer do 3 Gb/s

•NCQ (Native Command Queuing) – kolejkowanie poleceń. Specjalny 

algorytm oblicza kolejność pobierania pofragmentowanych danych z dysku 

co poprawia wydajność

•AHCI interfejs – zintegrowany z chipsetem płyty głównej, umożliwiający 

wykorzystanie zaawansowanych funkcji SATA

•Hot plugging – podłączanie/wyłączanie napędów bez wyłączania urządzeń

•Powielacze portów – umożliwiają podłączenie do 16 urządzeń

•Stopniowanie rozruchu dysków – stopniowy rozruch dysków w celu 

uniknięcia zbyt dużego obciążenia prądowego interfejsu



Interfejs SATA
(Serial ATA)

Serial ATA Revision 3.x

Nowości w standardzie SATA revision 3.x:

•Transfer do 6 Gb/s

•Interfejs SATA USM – pozwala na szybkie podłączanie 

zewnętrznych pamięci masowych

•Złącze mSATA – port bazujący na miniPCI Express 

umożliwiający podłączanie niewielkich napędów SSD 

oraz pamięci flash

•Zero-Power Optical Disk Drive – tryb umożliwiający 

oszczędzanie energii podczas współpracy interfejsu 

SATA z urządzeniami pracującymi w trybie IDLE 

(bezczynności)



Interfejs SATA
(Serial ATA)

Serial ATA Revision 3.x

•Required Link Power Management – system inteligentnego zarządzania 

energią, zmniejszający pobór prądu

•Queued Trim Command – zwiększa żywotność dysków SSD

•Hardware Control Features – identyfikacja urządzeń SATA w celu 

podniesienia ich wydajności

SSD HDD



Interfejs SATA

Dysk M.2



Interfejs SCSI
(Small Computer System Interface)

Nazwa Szerokość Maksymalny 

transfer (MB/s)

Liczba 

obsługiwanych 

urządzeń

SCSI-1 8 5 8

SCSI-2 (Wide SCSI) 16 10 16

SCSI-2 (Fast SCSI) 8 10 8

SCSI-3 (Ultra SCSI) 8 20 8/4

SCSI-3 (Wide Ultra SCSI) 16 40 16/4

SCSI-3 (Ultra2 SCSI) 8 40 8/2

SCSI-3 (Wide Ultra2 SCSI) 16 80 16/2

SCSI-3 (Ultra3 SCSI) 16 160 16/2

SCSI-4 (Ultra 320 SCSI) 16 320 16/2

SCSI-4 (Ultra 640 SCSI) 16 640 16/2

SCSI - równoległa magistrala danych przeznaczona do przesyłania danych między 

urządzeniami.

System SCSI do niedawna był powszechnie wykorzystywany głównie w wysokiej 

klasy serwerach i stacjach roboczych. Tańsze komputery domowe wykorzystują 

przeważnie standard Serial ATA II.



Interfejs SCSI
(Small Computer System Interface)



Interfejs SCSI
(Small Computer System Interface)

Aby urządzenie SCSI po podłączeniu mogło prawidłowo pracować, musi 

zostać ustawiony jego identyfikator SCSI ID.

Do magistrali 8-bitowej można podłączyć 8 urządzeń o identyfikatorach 

od 0 do 7 a do 16-bitowej, 16 urządzeń numerowanych od 0 do 15. 

Urządzenia konfiguruje się za pomocą zworek lub przełączników.

Im mniejszy numer ID tym większy priorytet podłączonego urządzenia.



Interfejs SCSI
(Small Computer System Interface)

Interfejs SCSI udostępnia kilka metod przesyłu danych:

SE – sygnalizacja niezrównoważona, każdy sygnał przesyłany jest przez 

parę skręconych przewodów. SE – jest mało odporna na zewnętrzne 

zakłócenia.

•HVD – sygnalizacja różnicowa, wysokonapięciowa, jeden przewód 

przenosi zmiany napięcia, drugim płynie sygnał o odwrotnym potencjale. 

Komunikacja odbywa się na podstawie różnic potencjałów pomiędzy 

przewodami.

•LVD – sygnalizacja niskonapięciowa – usuwa wady HVD, podłączenie 

omyłkowo SE do LVD nie kończy się uszkodzeniem urządzenia tak jak 

w przypadku HVD



Interfejs SCSI
(Small Computer System Interface)

Okablowanie wykorzystywane w standardach SCSI dzieli się na 

zewnętrzne i wewnętrzne. 

Do okablowania zewnętrznego łączącego urządzenia poza obudową 

komputera opracowano następujące wersje złączy:

•D-shell (D-sub) – 50-pinowe złącze typu  wykorzystywane przez 

najwcześniejsze standardy SCSI

•Centronix – 50-pinowe złącze wykorzystywane przez standard SCSI-1

•Centronix Alternative 2 – nowsza wersja standardu Centronix

•High Density (HD) Alternative 3 – 68-pinowa odmiana wysokiej gęstości

•Very High Density Cable Interconnect (VHD-CI) Alternative 4 –

68-pinowe złącze centronix w pomniejszeniu



Interfejs SCSI
(Small Computer System Interface)

HDD



Interfejs SCSI
(Small Computer System Interface)

Do okablowania wewnętrznego za pomocą którego montuje ię sprzęt wewnątrz obudowy 

komputera, opracowano następujące wersje złączy:

•Regular Density – prostokątny łącznik z dwoma rzędami po 25 pinów

•High Density – wąskie 50-pinowe złącze opracowane dla SCSI-2, nieekranowane, 

wysokiej gęstości

•Single Connector Attachment (SCA) – nieekranowane złącze używane do 

bezpiecznego wewnętrznego montażu „na gorąco”, bez potrzeby wyłączania komputera

Regular Density High Density SCA



Interfejs SCSI SAS
Serial Attached SCSI

Serial Attached SCSI (SAS) - interfejs komunikacyjny, będący następcą SCSI, używany 

do podłączania napędów (głównie dysków twardych). Stosowany przede wszystkim w 

serwerach.

SAS jest częściowo kompatybilny z SATA - dyski SATA prawidłowo współpracują z 

kontrolerami SAS.

Wtyczka SAS SFF 8484



RAID to sposób połączenia dwóch lub większej ilości dysków 

twardych w jedną macierz, która zapewnia dodatkową funkcjonalność 

w porównaniu z oddzielnie podłączonymi pojedynczymi dyskami 

twardymi. Macierze RAID są powszechnie stosowane w 

rozwiązaniach serwerowych, dzięki nim uzyskujemy:

•odporność na awarie,

•zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu z pojedynczym 

dyskiem,

•zależnie od rodzaju, pamięć widoczna jako jedno urządzenie.

RAID
(Redundand Array of Independent Disks)



RAID sprzętowy - w celu utworzenia tego rodzaju macierzy 

potrzebny jest specjalny dedykowany kontroler, do którego podłącza 

się dyski. Zaletą takiego rozwiązania jest oczywiście wydajność i 

brak dodatkowego wykorzystania zasobów procesora. Ten rodzaj 

macierzy jest polecany w przypadku, gdy potrzebna jest duża 

wydajność i niezawodność pamięci masowej. Wadą takiego 

rozwiązania jest oczywiście cena samego kontrolera.



RAID SPRZĘTOWY



RAID programowy - ogromną zaletą tego rozwiązania jest brak 

potrzeby zakupu dodatkowych elementów oprócz samych dysków 

twardych. Dyski są podłączane bezpośrednio do istniejących na 

płycie głównej kontrolerów. Wady to oczywiście mniejsza wydajność -

RAID programowy wykorzystuje procesor główny CPU do 

wykonywania obliczeń dyskowych. Obecnie większość systemów 

operacyjnych (Linux, Windows, FreeBSD) oferuje wbudowane 

gotowe rozwiązania programowe do tworzenia tego typu macierzy. 

Są one oczywiście niekompatybilne ze sobą.



FakeRAID - wiele płyt głównych umożliwia włączenie w BIOS'ie opcji 

RAID. Wydawać by się mogło, że jest to RAID sprzętowy. Niestety 

większość teraz typu rozwiązań zintegrowanych z płytami głównymi 

wykorzystuje procesor do przetwarzania operacji dyskowych i sum 

kontrolnych. Często również bywają problemy ze znalezieniem 

odpowiednich sterowników, które obsłużyłyby tego typu macierz w 

używanym systemie operacyjnym.



Rodzaje macierzy RAID

Do utworzenia tego typu macierzy RAID 

potrzebne są minimum 2 dyski twarde. 

Należy pamiętać, aby były to dyski o tej 

samej pojemności i prędkości. W tym 

rodzaju macierzy bloki z danymi są 

zapisywane naprzemiennie na 

poszczególnych dyskach. Łączna 

pojemność tego rodzaju macierzy jest 

wielokrotnością pojemności dysków 

składowych. RAID 0 zwiększa niemalże 

podwójnie szybkość operacji 

zapisu/odczytu macierzy kosztem 

bezpieczeństwa danych - utrata jednego 

napędu wiąże się z utratą całości danych.

RAID 0



RAID

STRIPING - W pamięci masowej komputera, rozkładanie danych. Technika 

sekwencyjnej segmentacji danych, na przykład w postaci pliku, tak, że 

kolejne segmenty są przechowywane na różnych urządzeniach pamięci 

fizycznej. 

Striping jest przydatny, gdy urządzenie przetwarzające żąda danych szybciej 

niż jedno urządzenie pamięci masowej może go zapewnić. Rozkładając 

segmenty na wielu urządzeniach (dyskach), które mogą być dostępne 

jednocześnie, osiągamy znaczne zwiększenie przepustowości. Jest to 

również skuteczna metoda równoważenia obciążenia dysków w macierzy. 



Rodzaje macierzy RAID

Do utworzenia tego typu macierzy 

potrzebne są 2 dyski twarde. W macierzy 

tego typu każdy blok danych jest 

zapisywany jednocześnie na obydwa dyski 

twarde (replikacja). RAID1 posiada 

pojemność najmniejszego dysku z 

macierzy oraz prędkość zapisu/odczytu 

najwolniejszego. Ten rodzaj macierzy jest 

zabezpieczeniem przed fizyczną awarią 

jednego z dysków macierzy.

RAID 1



Rodzaje macierzy RAID

Do utworzenia tego typu macierzy 

potrzebne są minimum 3 dyski 

twarde. Dane na dyskach są 

dzielone na poziomie bitów i 

zapisywane jednoczenie na dwóch 

dyskach. Trzeci dysk przechowuje 

informacje o dotyczące korekcji 

błędów generowane za pomocą 

kodu Hamminga. Macierz jest 

odporna na awarię jednego z 

dysków. Ten rodzaj macierzy jest 

przestarzały i obecnie nieużywany. 

Został wyparty przez rozwiązania 

typu RAID 5 i 6.

RAID 2
Zasada działania podobna, jak w 

przypadku RAID2 z tą róznicą, że 

dane są zapisywane na poziomie 

pojedynczych bajtów, w macierzy 

znajduje się dodatkowy dysk, na 

którym zapisywane są informacje o 

parzystości. Tak samo jak w 

przypadku RAID2 ten poziom 

został szybko wyparty przez RAID 

5 i 6.

RAID 3



Rodzaje macierzy RAID

Macierz tego typu wymaga 

minimum 3 dysków. Dane są 

dzielone na porcje o rozmiarze 

pojedynczego bloku (sektora) i 

zapisywane jednocześnie na 2 

dyskach. Na trzecim dysku 

zapisywane są informacje o tzw. 

parzystości. W przypadku awarii 

jednego dysku w macierzy istnieje 

możliwość odbudowania. Obecnie 

w praktycznych zastosowaniach 

wyparty przez RAID 5 i 6.

RAID 4



Rodzaje macierzy RAID

Macierz RAID 5 swoim działaniem 

zbliżona jest do macierzy RAID 4. Do jej 

utworzenia potrzebne sa minimum 3 

dyski twarde (2 + 1). Różnica polega na 

sposobie zapisywania informacji o 

parzystości. Każda porcja danych 

posiada informację tego typu zapisaną 

na innym z dysków w macierzy. Macierz 

RAID 5 jest odporna na awarię 

dowolnego jednego dysku. Jest to 

zalecany rodzaj macierzy w przypadku, 

gdy potrzebujemy rozwiązania z 

pojedynczą parzystością i prędkością 

bliską RAID 0 dzięki stripingowi danych.

RAID 5



Rodzaje macierzy RAID

Zasada działania zbliżona do 

RAID 5 - różnica polega na 

tym, że informacje o 

parzystości dla każdej porcji 

danych zapisywane są w 

podwójnie na dwóch różnych 

dyskach. Do utworzenie 

macierzy tego typu potrzebne 

są minimum 4 dyski twarde (2 

+ 2). Dostępna jest 

pojemność dwóch z nich w 

tym układzie.

RAID 6



Rodzaje macierzy RAID

To macierz, będąca 

kombinacją dwóch macierzy 

RAID 0, które są połączone w 

macierz RAID 1. Łącznie do 

utworzenia macierzy tego 

rodzaju potrzebne są 4 dyski 

twarde. Dzięki takiemu 

połączeniu dostajemy zalety 

macierzy RAID 0 - szybsze 

operacje zapisu/odczytu, a 

także macierzy RAID 1 -

odporność na awarię 

pojedynczego dysku. W 

przypadku awarii jednego 

dysku macierz staje się 

praktyczne macierzą RAID 0.

RAID 0+1



Rodzaje macierzy RAID

Idea macierzy RAID 1+0 jest 

podobna do RAID 0+1 - w tym 

przypadku dwie macierze 

RAID 1 są składnikami 

macierzy RAID 0. W takim 

układzie stripingowi 

poddawane są niewielkie 

ilości danych, które znajdują 

się na dwóch dyskach. W 

przypadku awarii jednego z 

dysków odbudowaniu ulega 

jedna "strona" macierzy.

RAID 1+0



Macierze RAID mogą być również tworzone na poziomie logicznych 

partycji dyskowych. Na przykład mając 2 dyski tworzymy na nich po 

dwie partycje. Pierwsze dwie partycje z każdego dysku mogą być 

połączone w RAID 0, kolejne dwie w RAID 1. Taką możliwość oferują 

zarówno dedykowane sprzętowe kontrolery, jak i rozwiązania 

programowe dostępne w większości współczesnych systemów 

operacyjnych.

RAID



Systemy z rodziny Windows 

również posiadają 

wbudowane narzędzie do 

tworzenia macierzy 

programowych. W celu jego 

uruchomienia należy przejść 

do Panelu sterowania --> 

Narzędzia administracyjne -

-> Zarządzanie 

komputerem. W otworzonej 

aplikacji rozwijamy menu 

Magazyn - pojawia się 

Zarządzanie dyskami.

RAID


