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Sərt Disk qurğusu

Giriş
Bәrk disklәr vә ya vinçesterlәr (ingiliscә: Hard (Magnetic) Disk Drive, HDD,
HMDD) - kompyuterlә iş zamanı istifadә olunan informasiyanın (әmәliyyat
sisteminin proqramlarının, әn çox istifadә olunan tәtbiqi proqramlar paketinin,
sәnәd redaktorlarının, proqramlaşdırma dillәrinin translyatorlarının vә s.) daimi
saxlanılması üçün istifadә olunur.
Mәn bu kurs işindә Sәrt Disk qurğusu, Sәrt disk başlıqlarının mövqeyini
dәyişәn mexanizm, Şpindel mühәrriki, elektron lövhә, Kabel vә konnektorlar,
Konfegrasiya elementlәri, disklәrin formatlanması, aşağı sürәtli formatlama,Sәrt
diskin xüsusiyyәtlәri,SMART texnalogiyası, Sәrt disk istehsalçıları haqqinda
mәlumat vermişәm.
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Sәrt disk qurğusu (ngiliscә: Hard (Magnetic) Disk Drive, HDD, HMDD))Perfokartlar uzun müddәt kompüter dünyasında verilәnlәrin saxlanılması üçün әsas
qurğu olub.
Perfokart latın sözüdür, perforo - dәlirәm, charta - papirus vәrәqi, kağız
demәkdir. Nazik kartondan hazırlanan perfokart informasiyanı kartın müәyyәn
mövqelәrindә dәliklәrin olubolmaması ilә tәqdim edir.
1949-cu ildә IBM şirkәtinin mühәndis vә tәdqiqatçılardan ibarәt qrupu verilәnlәrin
saxlanılması üçün yeni qurğu hazırlamağa başlayıblar. 1952-ci il may ayının 21-dә
IBM şirkәti IBM 701hesablama maşını üçün IBM 726 lent daşıyıcı modulunu
tәqdim edib.

IBM 726

Nәhayәt, 4 il sonra, IBM şirkәti 1956-ci il sentyabr ayının 13-dә ilk sәrt diski
(IBM 305) tәqdim edib. 1 tona (971 kq) yaxın çәkisi olan sәrt disk ölçüsünә görә
iri şkafı xatırladırdı.
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Perfokart vә maqnit lentlәrinin istifadә olunduğu bir dövrdә 5 milyon simvolu (5
MB) yaddaşda saxlayan sәrt diskin yaradılması çox böyük nailiyyәt idi. Sәrt disk
RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control) adlanırdı vә
IBM-in San-Xose şәhәrindәki laboratoriyasında hazırlanmışdı. Qiymәti 50 min
dollar idi. 1 mbaytın qiymәti 10 min dollar bәrabәr idi. Sәrt disk 35 min dollara (o
dövrdә bu qiymәt 17 minik avtomobilinin qiymәtinә bәrabәr idi!) icarәyә verilirdi.
Kompyuterlә iş zamanı istifadә olunan informasiyanın (әmәliyyat sisteminin
proqramlarının, әn çox istifadә olunan tәtbiqi proqramlar paketinin, sәnәd
redaktorlarının, proqramlaşdırma dillәrinin translyatorlarının vә s.) daimi
saxlanılması üçün istifadә olunur.
Kompyuterdә istifadә olunan sәrt disklәrin ümumi yaddaş tutumu, çox vaxt
kompyuterdәn istifadә olunacaq sahәlәri tәyin edir. Belә ki, bu istifadә sahәlәri,
yaddaş tutumundan asılı olaraq aşağıdakılar ola bilәr:
1. Sәrt diskin tutumu 20 Mbayt olan kompyuterdәn MS DOS әmәliyyat
sistemindә, elektron çap maşını vә ya cib dәftәri kimi istifadә etmәk olar.
2. 40-80 Mbayt tutumlu sәrt disk, hәcmi böyük olmayan informasiyalı
proqramların, MS DOS әmәliyyat sistemindә işlәnmәsini tәmin edir;
3. 120-210 Mbayt tutumlu sәrt disklәr, Windows 3.1 әmәliyyat sistemindә, bir
çox proqramların işini tәmin edir;
4. 340-520 Mbayt tutumlu sәrt disklәr, Windows 3.1. әmәliyyat sistemindә
mümkün bütün proqramların işini tәmin edir;
5. 850 Mbayt-1 Qbayt tutumlu sәrt disklәr, Windows 95. Windows NT
Workstation, OS/2 әmәliyyat sistemlәrindә işi tәmin edir.
Hәr bir HDD әsas 3 blokdan ibarәtdir.1-ci blok mәlumatların saxlanıldığı
yerdi.Bir vә ya bir neçә diskdәn ibarәtdir.Disklәr hәr 2 tәrәfdәn magnetik
maddәlәrlә örtülüdür.Hәr bir diskin sәthi “yollara” bölünür, onlar isә sektorlardan
ibarәtdir. 2-ci blok sәth diskin mexanik hissәsidir. Disklәri fırladır vә oxuyan
başlıqlar sistemini hәrәkәt etdirir.3-cü blok HDD-in elementar mikro sxemlәrdir bu
hiss mәlumatları emal edir.,yarana bilәn sәhflәri düzәlişini aparır.mexanik hissәni
idarә edir. Hәmçini burada keş yaddaş yerlәşir.
Әslindә sәrt diskin daxilindә elә dә anlaşılmayacaq vә qәliz bir şey yoxdur. Qısa
desәk, bir neçә silindr, metal disk, motor, oxuma qolu, onun başlığı(iynәsi) vә sәrt
diskin idarәetmә platası. Sәrt diskin üstündә bir çip var ki, onun özü dә yaddaşdır,
amma çox az, mәsәlәn 32mb hәcmindәdir.
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Sәrt diskin öz funksiyasını yerinә yetirәrkәn istifadә etdiyi әn vacib hissәlәr,
oxuma-yazma başlığı ilә alüminium vә ya şüşә/keramik örtükdәn ibarәt olan disk
sәthidir.Disk sәthinin genişliyindәn asılı olaraq sәrt disklәr 5.25″, 3.5″ vә 2.5″
ölçülәrindә istehsal edilirlәr. Hazırda fәrdi kompüterlәrdә 3.5″ vә notebooklarda (netbook) isә 2.5″ sәrt disklәr istifadә olunur.
Disk sәthlәri әslindә mәlumat saxlama xüsusiyyәtinә sahib deyildirlәr. Bu
xüsusiyyәti tәmin etmәk üçün sәth üzәrinә maqnit sahәsinә hәssas plyonka
yerlәşdirilmişdir. Plyonka ilә oxuma-yazma başlığı arasında çox kiçik bir mәsafә
olur. Hәr hansı bir sәbәbdәn tәmas nәticәsindә ya tәmas nöqtәsi, ya da sәrt diskin
әsas bir hissәsi zәdә ala bilәr. Sәrt sidk üzәrindә әmәliyyat aparılmadığı zaman
oxuma-yazma başlığı disk üzәrindә olmayıb, kәnarda öz yerinә çәkilir. Oxuma5
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yazma әmәliyyatı zamanı isә tәyin olunmuş cığır vә ya sektor üzәrinә gedәrәk
verilmiş әmri icra edir.
Sәrt disklәrin sürәti “rpm”-lә (Revolution per minute – Dәqiqәdә dövr) ölçülür.
Әgәr bir sәrt diskin sürәti 7200 Rpm göstәrilibsә, bu o demәkdir ki hәmin sәrt disk
dәqiqәdә 7200 dövr edir!
Diskin yüksәk sürәtlә dönmәsi nәticәsindә әmәlә gәlәn hava tәzyiqi oxumayazma başlığının disk üzәrindә ola bilәcәk tәmasının qarşısını alır. Bu hava yastığı
disk üzәrindә elektrik olduğu müddәtcә öz vәziyyәtini qoruyur. Elektrik kәsildiyi
anda isә bu hava yox olur. Kompüter söndürülәrkәn oxuma-yazma başlığı öz
yerinә çәkilir vә lazımi xәbardarlıqdan sonra elektrik kәsilir. Tәlәsik vә düzgün
söndürülmәmә kimi hallarda oxuma-yazma boşluğu kәnara çәkilmәmiş vә hәlә dә
sәrt disk üzәrindә әmәliyyat icra edirmiş kimi olacaqdır. Vә xәbәrdarlıq olmadan
kәsilәn bu enerjinin nәticәsi olaraq başlıq sәthә toxuna vә xarab sektor (bad
sector) adlanan hissәlәr meydana gәlә bilәr. Meydana gәlәn bu hissәlәrdә olan
mәlumatlar artıq oxuna bilmәz vә bu hall tәkrarlandığı tәqdirdә sәrt disk tәmamilә
sıradan çıxa bilәr.
Sәrt disklәr üzәrindә mәlumatlar sektor (sector) vә çığır (track) adlandırılan
bölmәlәrdә saxlanılır. Sektorlar disk üzәrindә ünvanlaşdırıla bilәn әn kiçik
hissәlәrdir. Sektor 256 vә ya 512 bayt informasiya saxlaya bilir. Disk üzәrindә
mәlumat saxlanmasının tәşkili “fayl sistemi” adlanır. Hәr әmәliyyat sistemi
özünün xüsusi fayl sistemini istifadә edir. Әn geniş istifadә olunan fayl sistemlәri
aşağıda verilmişdir:
FAT (File Allocation table – Fayl yerlәşdirmә cәdvәli) – әsas fayl
sistemlәrindәndir. MS-DOS әmәliyyat sistemi ilә bәrabәr istifadә olunub. Hazırda
da Windows vә digәr әmәliyyat sistemlәrini bazasında istifadә olunmaqdadır. Bu
sistemdә mәlumatların әldә edilmәsi üçün fayl yerlәşdirmә cәdvәllәri tutulur. Fat
fayl sistemi üç şәkildә tәşkil olunur:
Fat 12 – 12 bit fayl sistemidir. Әsasәn elastik disk vә çox kiçik hәcmli sәrt
disklәrdә istifadә olunub.
FAT16 – 16 bit fayl sistemidir. DOS ilә uyğunluq tәşkil edәn sistemlәrdә istifadә
olunub.
FAT32 – hazırda da istifadә olunan 32 bit fayl sistemidir.
Sәrt disk bölmәsi (partition) 16 Mb vә daha kiçik olduqda FAT12 fayl sistemi
sitifadә olunur. 16-2048 Mb arasında FAT16, 2048 Mb-dan yuxarı hәcmlәrdә isә
FAT32 fayl sistemi istifadә edilir.
FAT fayl sistemi klasterlәrdәn tәşkil olunur. Hәr bir klaster isә bir neçә sektordan
ibarәtdir. İstifadә zamanı kompüter klasterlәrin ünvanlarını istifadә edәr.
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HPFS (High Performance File system – Yüksәk Mәhsuldarlıqlı Fayl Sistemi) –
OS/2 әmәliyyat sistemindә istifaә olunan bir fayl sistemidir. Bu fayl sistemindә
256 simvola qәdәr fayl adı verilә bilәr. 8 GB-a qәdәr sәrt disk bölmәsi dәstәklәnir.
NTFS (New Technology File System – Yeni Fayl Sistemi Texnologiyası) – İlk
olaraq Windows NT әmәliyyat sistemindә istifadә edilәn fayl sistemidir.
Etibarlılıq, daha geniş sahә istifadәsi, sıxışdırma kimi üstünlüklәri vardır. Hazırda
Windows әmәliyyat sistemlәrindә әsas fayl sistemi olaraq istifadә olunur. FAT fayl
sistemindәn fәqli olaraq fayl mәlumatlarını mәnimsәyәn vә fayl bazasında
icazәlәrin tutulduğu Master File Table adında cәdvәl tutulur. NTFS fayl
sistemindә dә fayl adının uzunluğu 255 simvol ola bilәr.
Sәrt diskin Başlıqların mövqeyini dәyişәn mexanizm
Daşıyıcıda әsas detallardan biri maqnit başlıqlarını lazımi mövqeyә tәyin edәn
mexanizmdir. Bu,başlıqların mövqeyini dәyişәn mexanizm adlanır. Mәhz bu
mexanizm vasitәsilә maqnit başlıqları lövhәnin mәrkәzindәn kәnarlara yerini
dәyişir. Bir çox konstruksiyaları var, lakin onları 2 әsas tipә ayırmaq olar:
 addım mühәrriki ilә;
 oynaq (mütәhәrrik) qarqara ilә.
Addım mühәrriki ilә olan qurğular adәtәn tutumu 100 MB-a qәdәr vә daha az olan
sәrt disklәrdә istifadә olunub. Daha çox tutuma malik olan bütün daşıyıcılarda
adәtәn oynaq (mütәhәrrik) qarqara ilә olan qurğular istifadә olunur.
Addım mühәrriki - bu, valı yalnız pillә-pillә, yәni müәyyәn bucaq altında çevrilә
(hәrәkәt edә) bilәn elektrik mühәrrikidir.
Addım mühәrriki mexanizmi ilә bağlı әn ciddi problemlәrindәn biri temperaturun
qeyrisabitliyidir.Qızma vә soyuma zamanı lövhәlәr genişlәnir vә sıxılır, buna görә
dә cığırlar öz әvvәlki mövqelәri ilә nisbәtdә yerini dәyişirlәr. Bir halda ki
başlıqların mövqeyini dәyişәn mexanizm onları bir addımdan az (digәr cığıra
keçid) mәsafәyә yerini dәyişmәyә imkan vermir,temperatur xәtalarını
kompensasiya etmәk mümkün deyil. Oynaq (mütәhәrrik) qarqara ilә olan qurğular
praktik olaraq, bütün müasir daşıyıcılarda istifadә olunur. Addım mühәrriki ilә
olan sistemlәrdәn fәrqli olaraq, oynaq (mütәhәrrik) qarqara ilә olan qurğular
maqnit başlıqlarının cığırlara nisbәtdә mövqeyini dәqiq müәyyәn etmәk vә ehtiyac
olduqda onları nizamlamaq üçün әks әlaqә siqnalından (feedback signal) istifadә
edir. Belә sistem daha yüksәk sürәt, dәqiqlik vә etibarlılıq tәmin edir. Addım
mühәrriki ilә olan qurğulardan fәrqli olaraq, oynaq (mütәhәrrik) qarqara ilә olan
qurğularda әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş mövqe yoxdur. Onlarda bunun әvәzinә
xüsusi mövqe dәyişәn sistem istifadә edilir. Bu sistem maqnit başlıqlarını lazımi
silindrә gәtirir. Bu, servomühәrrik adlanır. Temperatur dәyişmәlәri oynaq
(mütәhәrrik) qarqara vә әks әlaqә ilә olan qurğunun işinin
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dәqiqliyinә tәsir etmir. Lövhәlәrin sıxılması vә genişlәnilmәsi zamanı onların
ölçülәrinin bütün dәyişikliklәri servomühәrrik tәrәfindәn izlәnilir vә maqnit
başlıqlarının mövqeyi müvafiq şәkildә nizamlanır.
Şpindel mühәrriki
Lövhәlәri fırladan mühәrriki adәtәn şpindel (hәrlәnәn dәzgahların әsas valı)
adlandırırlar. O,lövhәlәrin fırlanma oxu ilә bilavasitә әlaqәlidir, heç bir qurğu vә
ya lent istifadә olunmur.Mühәrrik sәssiz olmalıdır: istәnilәn titrәmә lövhәlәrә
ötürülür vә oxuma/yazma zamanı sәhvlәrә sәbәb ola bilәr. Mühәrrikin fırlanma
tezliyi adәtәn 3600-15000 dövr/dәq (1 saniyәdә 60-250 dövr) arasında
dәyişilir. Tezliyin sabit olması üçün isә lazımi dәqiqliyә nail olmağa imkan
yaradan әks әlaqәli idarә sxemindәn istifadә edilir. Bu halda, mühәrrikin fırlanma
tezliyinә nәzarәt avtomatik hәyata keçirilir. Şpindel mühәrriki 12 Voltlu qida
mәnbәyindәn kifayәt qәdәr güc sәrf edir. Ona görә әgәr kompüterә bir neçә disk
quraşdırılıbsa, qida mәnbәyi (power supply) seçәrkәn bu amilә diqqәt yetirin.
Elektron lövhә
Hәr bir sәrt diskdә heç olmasa 1 әdәd elektron lövhә var. Elektron lövhәdә şpindel
mühәrrikini vә başlıqların mövqeyini dәyişәn mexanizmi idarә etmәk, hәmçinin
verilәnlәrin kontroller ilә mübadilәsi üçün elektron sxemlәr quraşdırılır. ATA
interfeysli daşıyıcılarda kontroller bilavasitә daşıyıcıda quraşdırılır, SCSI
interfeysli daşıyıcılara isә xüsusi genişlәndirmә lövhәsi lazımdır.
Çox vaxt nazaslıq daşıyıcının mexanikasında deyil, elektron lövhәdә yaranır. Bu
fikir qәribә sәslәnsәdә, lakin hәqiqәtdir. Ona görә dә bir çox nasaz daşıyıcıları
yalnız elektron lövhәni dәyişәrәk tәmir etmәk olar. Tәәssüf ki, heç bir daşıyıcı
istehsalçısı elektron lövhәni ayrılıqda satmır. Ona görә dә elektron lövhәni eyni
işlәk daşıyıcıdan çıxarılmış lövhә ilә әvәz etmәk lazımdır. Әlbәttә ki, әgәr
zәdәlәnmiş diskdә sizin üçün zәruri mәlumatlar yerlәşirsә, tәmir üçün
yeni sәrt disk almaq lazımdır. Bu metod mәlumatların bәrpa edilmәsi ilә mәşğul
olan şirkәtlәr arasında geniş yayılıb. Elektron lövhәni әvәz etmәk üçün bәzi
hallarda vintaçan kifayәtdir. Yalnız bir neçә vinti açmaq vә müvafiq kabeli
ayırmaq kifayәtdir. Bundan sonra yeni lövhәni quraşdırmaq vә sadalanmış
hәrәkәtlәri әks ardıcıllıqda yerinә yetirmәk lazımdır.
Kabel vә konnektorlar
Bir çox daşıyıcılar әn azı 3 konnektor tipinә malikdirlәr:
 İnterfeys konnektoru(ları);
 Enerji konnektoru;
 Torpağa birlәşdirmә üçün konnektor.
Yuxarıda sadalananlardan, әn әhәmiyyәtlisi interfeys konnektorlarıdır, çünki onlar
vasitәsilә verilәnlәr vә әmrlәr daşıyıcıya vә әksinә göndәrilir. Bir çox interfeys
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standartları bir neçә sәrt diskin 1 kabelә qoşulmasını dәstәklәyir. Mәsәlәn, ATA
standartı 1 şleyfә 2 qurğu qoşulmasına imkan yaradır.
Bir çox sәrt disklәr 5 vә 12 Volt enerji konnektorundan istifadә edirlәr, lakin
portative kompüterlәr üçün hazırlanmış kiçik qurğular yalnız 5 Volt enerji
konnektorundan istifadә edirlәr. Bir qayda olaraq, 12 Volt enerji konnektorundan
şpindel mühәrriki vә başlıqların mövqeyini dәyişәn mexanizm, 5 Volt enerji
konnektorundan isә digәr sxemlәr "qida"lanırlar. Torpağa birlәşdirmә üçün
konnektor sәrt disk ilә sistem korpusu arasında etibarlı әlaqә tәmin etmәk üçündür.
Bir çox kompüterlәrdә sәrt disklәr korpusa bilavasitә metal vintlәr vasitәsi ilә
bәrkidilirlәr, bu halda torpağa birlәşdirmә üçün xüsusi mәftil lazım deyil.
Konfiqurasiya elementlәri
Daşıyıcını kompüterә quraşdıran zaman adәtәn çeviricilәri (jumpers) tәyin etmәk
lazımdır. Bu konfiqurasiya elementlәri interfeysdәn interfeysә vә daşıyıcıdan
daşıyıcıya dәyişir.
Disklәrin formatlanması
Diskin formatlanmasının 2 növü mövcuddur:
 fiziki vә ya aşağı sәviyyәli formatlama;
 mәntiqi vә ya yuxarı sәviyyәli formatlama.
Sәrt disk üçün yuxarıda qeyd olunmuş 2 formatlama әmәliyyatları arasında yerinә
yetirilәn üçüncü mәrhәlә — bölmәlәrin yaradılması (Partitioning) әmәliyyatı da
mövcuddur. Әgәr bir kompüterdә bir neçә әmәliyyat vә ya fayl sistemi istifadә
etmәk nәzәrdә tutulubsa, bölmәlәri yaratmaq tamamilә mütlәqdir. Bu halda diskdә
bir neçә mәntiqi bölmә yaradılır, hәm dә әmәliyyat sistemi onların hәr birinә
ayrıca hәrf vә ya ad verir.
Aşağı sәviyyәli formatlama
Fiziki formatlama sektorun baytlarla ölçüsünü, cığırdakı sektorların vә üzlәrin
sayını tәyin edir. Bu fiziki vә aşağı sәviyyәli formatlama (physical formatting,
low-level formatting) adlanır. Bu prosedur sәrt diskin hazırlanmasında yerinә
yetirilir. Fiziki formatlama zamanı kontroller diskin sektorlarını tәyin edәrәk onları
nömrәlәyir.
Verilәnlәr diskin maqnit örtüyündә konsentrik çevrәlәr şәklindә yazılır ki, bu da
cığır adlanır. Hәr bir cığır öz növbәsindә bir neçә sektordan ibarәt olur. Sektor disk
kontrolleri vasitәsi ilә oxunan vә ya yazıla bilәn minimal hәcmli verilәndir.
Sәrt diskin xüsusiyyәtlәri
Tutum (ing. Capacity) - daşıyıcıda saxlanıla bilәn mәlumatların hәcmidir. İlk sәrt
disklәrin yaradılması anından mәlumatların yazılma texnologiyasının fasilәsiz
olaraq tәkmillәşdirilmәsi nәticәsindә disklәrin maksimal tutumu daima artır.
İstifadә edilәn sәrt diskin tutumunun maksimal ölçüsü bir çox faktordan, hәmçinin
interfeys, sürücü (driver), әmәliyyat vә fayl sistemlәrindәn asılıdır.
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Sürәt
Sürәt (ing. Performance) - әsas parametrlәrdәn biridir. Daşıyıcının sürәtini 2
parametr üzrә qiymәtlәndirmәk olar:
 Verilәnlәrin ötürülmә sürәti;
 Orta müraciәt müddәti.
Verilәnlәrin ötürülmә sürәti - ehtimal ki, daşıyıcının ümumi mәhsuldarlığının
qiymәtlәndirilmәsindә әn vacib xüsusiyyәtlәrdәn biri sayılır, digәr tәrәfdәn o, başa
düşülәn deyil. Belә ki daha vacib göstәrici sәrt diskin özünün verilәnlәri
ötürmәsinin orta sürәtidir. Sәrt diskin ümumi mәhsuldarlığına şpindelin fırlanma
tezliyi dә tәsir göstәrir (aydındır ki, 10000 dövr/dәq sürәtlә fırlanan disk lövhәsi
7200 dövr/dәq fırlanma sürәtinә malik olan disk lövhәsindәn fәrqli olaraq,
informasiyanı daha sürәtli yazmağa vә oxumağa malikdir). Sürәtin
qiymәtlәndirilmәsi zamanı interfeysin deyil, mәhz daşıyıcının mәhsuldarlığına
diqqәt yetirin.
Mәsәlәn, Hitachi Deskstar T7K500 diskinin әsas parametrlәri belәdir: fırlanma
sürәti - 7200dövr/dәq vә SATA-300 (kontroller vә sistem lövhә arasında
interfeysin ötürmә sürәti — 300Mbayt/s) interfeysinin dәstәklәnmәsi. Lakin qeyd
edim ki, verilәnlәrin ötürülmәsinin faktiki sürәti xeyli aşağıdır. Belә ki qurğunun
real sürәti 88.47 vә 44.24 Mbayt/s hәddindә dәyişir. Orta sürәt isә 66.36 Mbayt/san
tәşkil edir. Bu sürәt isә interfeysin 1/4-ni tәşkil edir.
Nümunәdәn aydın olduğu kimi, interfeysin ötürmә sürәti heç bir әhәmiyyәtә malik
deyil.
Verilәnlәrin ötürülmә sürәtinә bilavasitә tәsir edәn 2 әsas amil var: diskin fırlanma
sürәti vә cığırdakı sektorların sayı. Konkret daşıyıcının ötürmә sürәti haqqında
mәlumat әldә etmәk üçün daşıyıcı üçün tәklif edilәn spesifikasiya vә ya
sәnәd/dәrsliyә müraciәt edin. Adәtәn lazımi sәnәdi istehsalçının saytından
yüklәmәk olar.
Orta axtarış müddәti - bu vaxt adәtәn millisaniyә (ms) ilә ölçülür; maqnit
başlığının 1 silindrdәn digәrinә tәsadüfi yerini dәyişmәsi üçün lazım olan vaxtdır.
Bu xüsusiyyәti müәyyәnetmәyә imkan verәn üsullardan biri tәsadüfi cığırda axtarış
әmәliyyatlarının dәfәlәrlә icra edilmәsi vә sonra sәrf edilmiş vaxtı yerinә yetirilmiş
әmәliyyatların sayına bölmәkdәn ibarәtdir.
Orta axtarış müddәti bilavasitә sәrt diskin konstruksiyasından asılıdır; interfeys vә
ya kontrollerin tipi bu parametrә praktik olaraq tәsir etmir.
Gözlәmә müddәti - maqnit başlığının müәyyәn cığıra çatdıqdan sonra göstәrilmiş
sektora yerini dәyişmәsi üçün lazım olan orta vaxtdır. Millisaniyә (ms) ilә ölçülür.
Orta hesabla bu, sәrt diskin bir dövrәsi üçün tәlәb olunan vaxtın yarısına
bәrabәrdir. Diskin fırlanma tezliyinin 2 dәfә artırılması zamanı gözlәmә müddәti
yarım dәfә azalacaq. Gözlәmә müddәti daşıyıcının oxuma vә yazma sürәtini
10

Sərt Disk qurğusu

müәyyәn edәn amillәrdәn biridir.Gözlәmә müddәtinin azaldılması (yalnız fırlanma
tezliyinin artırılması zamanı nail olmaq olar) fayl vә ya mәlumatlara müraciәt
müddәtini azaldır.
Hal-hazırda bir çox daşıyıcıların fırlanma sürәti 7200 dövr/dәq tәşkil edir vә bu
daşıyıcılar üçün gözlәmә müddәti 4.17 ms-ә bәrabәrdir. Fırlanma tezliyi 10000,
hәtta 15000 dövr/dәq olduqda gözlәmә müddәti ağla sığmayan ölçülәrә - 3 vә 2
ms-ә qәdәr azalır.
Orta müraciәt müddәti - daşıyıcının tәsadüfi yerlәşmiş sektora müraciәti üçün
lazım olan vaxtı xarakterizә edir. Adәtәn millisaniyә (ms) ilә ölçülür.
SMART texnologiyası
Sәrt disklәr dә әbәdi deyil. Vaxt ötdükcә oxuyan başlıqlar, podşipniklәr (oxun
oturduğu dayaq) köhnәlir, filtrlәr, disklәrin maqnit sәthlәri vә electron
komponentlәr sıradan çıxır. Hәrçәnd ki daşıyıcıları hazırlayan mühәndislәr
mәmulatlarının uzunmüddәtli olması üçün әllәrindәn gәlәni edirlәr, lakin sәrt disk
dә nә vaxtsa sıradan çıxa bilәr.Әgәr diskdә yalnız proqram vә oyunlar olsa, onları
distributivdәn geri qaytarmaq asan mәsәlәdir.Lakin әksәr hallarda daşıyıcının
sıradan çıxma vaxtını istifadәçi dәqiq bilmir vә sonra mәlum olur ki, diskdә
әhәmiyyәtli nәsә olub.
Bir neçә illәr bundan әvvәl vәziyyәt mәhz belә idi. Belә ki istifadәçi daşıyıcının
işlәmә müddәtinә, yeni zәdәlәnmiş (bad) sektorların yaranmasına vә şәxsi
intuisiyasına әsaslanaraq sәrt diski yaxın gәlәcәkdә nә gözlәyәcәyini tәxmin edә
bilәrdi.Bu üsul olduqca qeyri-dәqiq idi, belә ki daşıyıcının işlәmә müddәti onun
köhnәlmәsini yalnız dolayısı ilә xarakterizә edir. Yüksәk işçi temperatur, mexaniki
zәrbәlәr vә s. kimi amillәr daha böyük әhәmiyyәt kәsb edir.
Ona görә aparıcı sәrt disk istehsalçıları tәrәfindәn vinçesterin vәziyyәtini obyektiv
qiymәtlәndirmәyә imkan yaradan texnologiya hazırlanır. Bu texnologiya
S.M.A.R.T (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) adlandırılır
vә bütün müasir disklәrdә mövcuddur. Onun iş prinsipi sadәdir. Bütün әldә edilmiş
mәlumatlar istifadәçinin iştirakı olmadan avtomatik olaraq diskdә xüsusi cәdvәlә
yerlәşdirilir vә vaxtaşırı hәmin mәlumatlar yenilәnir, hәmçinin onlar daimi
maksimal mümkün qiymәtlәrlә müqayisә edilir, hәddi aşma vә ya әksinә olduqda,
demәli daşıyıcıda ciddi nasazlıq var. Bu cәdvәl SMART-parametr cәdvәli
adlanır vә istifadәçi ona istәnilәn vaxt xüsusi utilit vasitәsilә baxa bilәr.
İstehsalçılar
Әvvәllәr bazarda bir çox şirkәtlәr tәrәfindәn istehsal edilәn xeyli sәrt disk var idi.
Kәskin rәqabәt vә gәlirin aşağı düşmәsi ilә әlaqәdar bir çox istehsalçılar ya
rәqiblәr tәrәfindәn satın alınıb, ya da digәr mәhsul növünә keçiblәr. Bugünkü
gündә vinçesterlәrin xeyli hissәsi cәmi bir neçә şirkәt (Seagate, Western Digital,
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Samsung, Hitachi) tәrәfindәn istehsal olunur. Fujitsu şirkәti noutbuklar üçün sәrt
disk vә SCSI disk istehsalını davam etdirir, lakin kütlәvi bazarı 2001-ci
ildәn tәrk edib. 2009-cu ildә sәrt disk istehsalı tamamilә Toshiba şirkәtinә verilib.
Toshiba noutbuklar üçün 2.5 vә 1.8 düymlü sәrt disklәrin әsas istehsalçısı sayılır.
Sәrt disk tarixindә Quantum şirkәti dә kifayәt qәdәr parlaq iz qoyub. Disk
istehsalında liderlәrdәn biri dә Maxtor şirkәti olub. 2001-ci ildә Maxtor şirkәti
Quantum şirkәtinin sәrt disk bölmәsini alıb. 2006-cı ildә isә Seagate vә Maxtor
şirkәtlәri birlәşiblәr.
2011-ci ilin yazında Western Digital şirkәti Hitachi firmasını alıb, Samsung isә
öz HDD bölmәsini Seagate şirkәtinә satıb. Belәliklә, 2011-ci ildә sәrt disk
bazarında 3 istehsalçı Seagate, Western Digital vә Toshiba qalıb.
Sәrt diski interfeysilәri
ATA
SCSİ
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